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 ودوم ع عما اوم هداج قلؤلالاق

 هجر انك هوت يكلوش يمال رج ناي ندننبأ
 | محرلا نجرلا ةدلارجس « ف ها
 المكو اا ظ

 اميسال ةكئاللب عيون يلتسلاوايندالادوعسدب ١
 5 ةنامابلا تالاكلارباس هيف +جو# نيلبرفلإو نييب وركلا ١
 ' || | مهل دملاووهيلعرضفتملاككلا ماما دل عج_#رتماشلاع"
 ١ | | هاضيبلا ةوضاولااارغلاهتيرشم نحو 1 1

 201 اذزسارماؤ ماي يصاوفوعا هنن | ظ
 | ومالاريخهتماناامك هاهلدعاو عئارشلار بخ هم"

 ةزالددا بنتك يئامعيج عيجدباتكي#اهلشناعأ ||
 ظ انالاو نيكة رجعو ةلصنمىصحتا تالاكباهيلعقافو ١

 | نماللأف زعلوتي#هيلا لوو ضفتملاو#ةيلع دب ا
 باتكلا فاطر ام حش ضعب يار يشي و 9 حدمالجج | |||
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 1 | ظ ءافرك) سو هيلع درا لمده انين ظعت اب ١

 ١ ٠ | كاكاو نا يهياطخر كا قودل كور م



1 
 ْ ا يببببببببح

 طيح أم” تايصوصخلاو تاماقم لع سهغلبامهتمامالعاوا |

 هاو اقوا ديلا ل سيول بةييلعلضفتملالاوظعالا دهنكب
 ©لعالا بالملا د دن قوقل دامارملا نم هلال ماك

 ١" اشبمو الهاش كانلسرااناينلاهبايالئأق عال وق

 ' |ننموللرشمو ارينماجارسو هن ناب هللا ىلا ايعانؤاريذنو
 . انففانلإو نيرؤاكلا عطتالو# ربك الضف هزل نمرهلاناب
 | اتم ساي #ةريطو هملب قكو هسرلع ]كفو هاذا عدو
 ) وام عيت اوغل وهناب لال ادم اس هلعجمناب
 | ثلديلا يدويامك فاولَحو هعابنإ»هنال ثر ذكرهيلا

 باتيك متين ل نييبنلا قاشيمههلا ذا ناواكيلوق
 اقدم لسو يل عددللييد يا لوسروتاج كو
 يلع ذخاو مرقاة نر عصنتلو دب نامؤتل كمال
 هاناوافرهشافلاقايرزقا اولاق يدهع يايردصا كلذ
 ؤ هييلعانيبنإ ظعالا ماقلل ان فاعت هربا ْمْح#نبدهاشلا نم

 ظ اف دهش اى لوقب علستلاوشاو ٌئولسلا لضم (عيهدلا نم 7

 هتبثرمو مفرش يظعبا:ملعيل ؟ريدهاشلا نم تاذإعاناو
 02 هلو تانلاب وصملاو بوعباتلاموعوبتلا اول"

 اك دتسم نوكيلرلاعلا ذه فيس 6ىهلظ خأتاماف ظ

 || مالاشن عيجلاعماجو ©تالادكا نمهتافاملايتمورهيلعأ
0 

٠ 



 هز العلادا هتثافارمبف طتلوق ثداذل ا 1

 رفوتدثوالا ةرموصخيو ة عمو يره ؤلامكد هيف قييولا
 ار هنمزلعاو ا تيبرخملا لثم فواد يدهلا ولالا ثدا ذب ظ
 كلذ نم نيس ولولو يدرلاو دانعلا والا هقوةلالج |

 ظ مايا فو هاليمتقووهليبقو هلم دنع هظامالا | ظ
 ,ديعس باتكا ث ذ تعج مكوك هيبيرتو هعانض ظ

 1 .هلشانساب مداد لو ديس داوب/لعل لعيربكاة معنا ظ
 ا لطتحلاب نونوسوملا ثيدعلو شسلا ةمياهلقنىئلا

 0 لسوهام ثبرولو عقلا ىفناهربلاو ةلالجت م داقنالاب ظ
 شا كال نيرتنملاو نير لما لاقناو نيعضاولا عمضو نم

 ا د ىنولا نملك هيفاداف سانا دياب ديلولا

 | قيال طسب باثكلا ثر نيف نكل عونملا قلتخل بذكأا
 ظ يناس ف ذهنه ٌيصتخاف دحاو سله كرت دعم

 .امور دضاعواعباتم سس اماع,دمتصنقاو رارطو

 أير ب املا كلن :ةئرعم وهز ايلا صفو نيحدال ل عزبهسشلل

 .بانيلا كيذا نينا كاسؤ كاذبا اورلفتنيل تاماركلاو
 بمأنت ابا قتفم تلتف عينا ضررعلا عساولا هابلاو عيذ قرلا

 1 ةدولولا بنس دي هرش ولع عل دتودوسقلا

 | يغ برا قيفوتلا هدلابو لوقا



 دلو زق وباسم ىدقانإ شمع اعجب
 اكااهيل هبات نو ةريظعيارسال كر ذو ماعؤكيف نيرشلا
 نب ارى نيدلا سم ش انواىلا مامال امن نام اهنم نوقفوللا

 برجا م ئيررشلا دلولاب ئدررعتلا هب انك ىف اكن هللا جر يروج

 ثاذؤ مأت ناما اعزك تاق نا فييرشلادلوملا | عصاوخنم

 ا
 بيلصلا]هاناكاذاوأيفاكناكأ ناميالا فار ورسو ناطيشلا

 مركتلاب يلو مالسالا ل هاذ ربكااديعوه من دلو متليلا ىذا ظ

 هبلعهربااصولوم ةليلةمالا ن هز تولاغاو_دجإو
 مالسلاوةولصل اع ىسيعةم تن اامكد يعم س 7

 تكهريغان] عرتسولو ةيفيقوت دايعالا نالاديعهلوم:ليل
 مود هإ سو لع ةللا ليو هلوم وب ناقل شالوا نيمويلا
 لذوي اطخام ىسحا ل هولا ة ازعلاب_,ورسلا ذات كافو
 تكالييالا لامكأهعماسل شنت تاق ناهنمو ىهتناىطلاو

 قرغب زونلاو نايدلا ميرا هبراقل دنعدرعلا فايل بجيل
 ١ ناكيزلا نيلسرملا درس بقانملعبلاّمشال نا 0

 هصتخاامو سريع للاعلوو نيالعلا : وملك توجو |
 ٠ لاو تاهااضلا تر هجلاو تامزركلاولب|ضرلا نم بات ةدلا
 ظ نمو اهبا تس ىعيرتلا بتوأوصح نك اللا تاهابلا



 لقرى ا لئاؤلاتم نمرفعارمالا يفرا ولا ضعب لاقرش

 باتكلا قطن داقح مجرمون روحداملا لوقتاذاما وي ناوااغلبلا

 ثلذ مرا دز املك د اعوو كل ذعمس نم نبيدرالو كَل
 ءاوقكلس فل يؤربلك ف )سور يلعدردالسونلا ةرصتمكت

 كب نم نم تيارا هل ] يقدنا ثي دج ملسوريلعهرلا لب ظ

 وطه ٍفولملاةرهلا ذام هلربولو كقرصو كردولو
 دن ام ثيدحو وانعم هوانم كيل !واانعم هوانم كئلوا ادهل

 ًاناميإ لقا قلخلا!تافدرتا باوصالا اة سبور يلعريارص

 توري فور لو ينوي لاجرلا بالصاف ىقلاةميفد

 ةمحلاتسكمتذاواناب قلع[ ضداردهف فام تولعيفاقدو
 هلالجاو) ساو اع هيلا ل صيبا يطعن اهسماشم بلقلاف
 قويا ل ماجالا مكذ ناب الا بعش ظعا ماغدانلل
 هب ناانيلاع قلاش كبها ىقوف :لزنم و ظعتلا نا

 داو كو نرّيس دبع]كالجا نمرفواهزنكا هظعنو هلو

  مدقيادا بلاطلاورلاءلل يتب اولاقوش نمو يهتناهلاو

 نقلا ةسفنو هلو هلام اعإ سو يلع هلا امئدللا لوسر بح

 ايندرلا لوسر دا ةدره ف !ثيرح م يرازملا كامرا 1 هبنج

 يفحركدحا نمؤبال مدبب سنن يزلاوف لاق اك يلعدرلا
 | ةدايز ىناشيدحئموهلووهرلاو نمهرلا بحا نوكأ

 سانلاو



 ياهيبنج يب يلا هسننواضيةياهر شو نيوجاسانلاو |

 ايفدرلا لوسربح نوكبإخيلا دحالا نع نايل ايفنرقسي
 نمودلولاو دلاولاولاطاو سفنإ العاشر ٍلسوويلعددلا
 بحاع هرحوجرتبالا مد ا دايازيك

 دنشملا يرايتخال بحر ذلا بدلا نمدارلاوركذ نك
 ِى .وهاعئاضر طرررب ىتحوكدحا نمزيال ةلنعف ناميالاهلا

 ىفطملل ةبحصو نامركلا لاق نيعجا سسانلاو هالواو هدلاو
 تابجاو نموهو دفلاذ كرتوكعاط دارا سو يلع دااايص
 مدقن نااعاس اهيا )سو _ءلعرااليمقلع ا ئاو يبهتسا مالسمالا

 ابلامو هقاولابارابخاوانابب ثدذب داوزنل رم ىملعببح |
 يح نونمؤي اكبر والف ةيعرشملا لاكحالا ىلإ ناعذالل

 امامنا اود جلوشرمتيس هشاربف كوكي ١
 ميول لل وص رامال ان ضيشلا امإسناولا بدو تينت
 دسم ىنورتلا ىسيلام بولاعملاروكذرلا بحلا ناملعاهنللا
 كاجو ابصنموا هضس اير بح در شلا مشن لعدوعيارما

 منئابيلعزوعيرماب رولاطعلل ياو ىيرغالا نم ثا دريت ا

 وهرم نهلعامدةمبحن 14 ميطونو هب ديالانيلاعجنو

 || نيحا نم بحاعه دل بج اس الريع نم قحىدوفنلات ا |
 100 ٠



 ' لجان قا اف رندلو او عفنلا مل موت كنافريغصلا

 ةنايثا كر ذ نمل سوريلع هللا ليمدرلا لوسر نيزعاالو

 ىلب كنع دو كسنفننو كداوو كلام ب ظفح عرش

 الاهاكياعدمجو كا وريعو نيقراسلاو ةاغطلاهةاغبلا

 دورملا نمبءاجامب كن دبو كمرعو كلقعو كني دو

 ركذامكيلعاوظن ملاكم بسصنمإ جلا كنعرجاوزلاو

 ةئالازمزكنع كاهنبو كالمو كدطاب# ةكرثفاهكزرماو

 كرشيراوكرلو واكلامو؛كلقعوا كسفناعررضاهيف

 كي صبو ميعنلا كنج كلخيبو كير يضريا معك لدو
 . همااصرالوسر هرربعنمدارن هفن ياؤ ميما بازعلا نع

 ىلار ارادللاا روكا واعيوراقلا لهيلا كا صوب سوريلع

 ةيورخلاو ةونيدلا كيلعةياعلاهفانلا نمل كريغ

 كانلسراامو نيرفاكلاولب نيبمؤلا عيب ماشلا عفتلاامجّتس

 كابعلا عيب عجرمو نازيماغلا ةعيرشلاف نيلاعلل جالا ظ

 الجاو الحا ع ةعافشلا نم كربغلو كادم|سمياما.بوصخ

 ١ «فيرشلا بانج مالا زصحيالرمالا يف نيلاعلا بر دنع

 هحرماويف تاظناذاومالسلاوةالصلا هع ينملا ةبصنمو

 راياعش كيلع تيلتو تانرهلا نم مدياو تايآلا نمانلا |
 ًلبإو كح دان رارخاؤللا تاليا فانمو د كامو تاهازلا ظ
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 يا 25 5 ا ظ

 ىو دهرا ىفعاضروكدملا : خيش ملك نهر العا هيبفرلا بانج

 وبوم|طل ةجرلاو دوجولا نيعن اا مالسلاوةالمعلا يلع |
 لاق تسيح هدا هجر ئير وبلا ئسحلاردهللو ١
 :رحاقالخا كسماوة فكم ير لاذ يظكأيندلا امال
 تا ذ يلا كاذ ناضاو:اهيعويبنلو تلكه

 هتضورلا ايحا قوشللا|جزهأم سم بشخ نم بجي ال يف
 لو عدت نمراذكألاو هبيبحمالكب انعتسا بهم ناش نم نان

 4لوقي يح يطحن ممليعملاا هلو |
 ١ هشي دعوا ميدّد ايجالو ٠ ةومسل ثيدىلا بلطل هساول

 هيد عامتسابلاعت يوهي» نمراّرل بحلا تافاذا كلا ظ

 هماللا ئشوف يواطسلا ظفاملا هيلا هنساامكأ ضي هلو |
 همام طمشبو هلام تانو : ,/ادو بيجحلا روب ناىشتاي
 هسا هز جف هيب سول ن١ ينل كشاف تئانهلا كلف |
 يمدبالا نبتكلال 1 ىلا نكس نم ثيدح نايلما ١

 وهسنرايرلا يراراعلذ هيف ييرايدلايرانايئتنافأ
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 كلذفيرغلارربلا مالسالا خيشلو م

 ةنابعا باووصال ياوطو ٠ يداوم ظ

 ليا انوع نكد و هريكشاوزانكئلو

 كلاصناءابتانحئاهو ٠ هرسنانوقبسورمو

 5 ىاثا ظفحاعانكع٠ هتييعاتل انبرحالو

 | | الراداؤ هبعم هته انكأنوجإل هللا يدسع
 ؛اجبحائم همؤرلا نإ ميعصلا يرحلال كاذب ظن اراشا دقو

00 00 

 وم نيك عاش قو ويقتل مالا لس

 0 اهبيرب بسر لانا وزب طلعي لذ لتقل وقرعشاد دتن

 اضياروكذملا ظفاحلالاقوعش نمور ئاسسملا

 بركلاكلعهفدي هتددع«!اصعزفزئاةو

 0 و

 بحا نم ومؤلاو ةليصلاو , يرولا لول ىلا ما ئيلذ
0 

 0 تفوهلجت در ىلا«”ابكؤيلا لاو كرما كل

 ... مالابعف ةسليوس بر ذلازا ذا لا مو
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 ريثكلا ناسحالا ئةيلع تلففشا الة دسح ةعرباهضأذن لثلا|

 هدلليميبلايال هور كذلاانكو نزلا ةرق نيوورقفل
 صام ةزلق كلذاجدزبومضعنو يسبغلا غلق سوريلع ْ

 لصلاة «ينلل تباشيا يول نمديف دروامو«نيرشلادلولبؤ |
 دانعلاوةيزلازهاةظاغاو هل ةريلاو هب جرفلاهرورساراهظاو |
 ظفاحلا]اقو يوتن نيكرشلاو غذكلاو نيردماوةقدائزل نم ١
 - سارعت لقشا كلذ عواونكاوةعدبدلولل رع جنبا ١
 ةعرب تراهأه رص بدجتو نسايم لف يرحت نم اهدضصو ١
 ىو تباثصالعاوجيرخت برهظد ةولاقالئال نمو ةنسح ا

 ذل متسويلعمرااليموبلا نم نيمملاو تبثام ١
 يلعدرلا ليم هلاسف'لىشاعم وي بوموصي دوهيلادجوف ١
 | يسوم يبو بوصف هيف ددلا قرعا مويا اولا قف لسو ٠
 يلعهيركشلا عذ هنمدافتسيف هدئاركش هموصن نفذ ١
 كذداعبو ةىقن عفوا ةرعن ابا نم نيعم موي يف هب مام ْ]

 | علنابرصيهيركشلاوة سرك م مويا كاؤري ظنا
 | تعا مىايئاو هتمالتلاو:ةرصلاومايملاودوهسلاكت ادابعلا |
 ا كيذؤدسو ع دددااصتجللا ينيبلا انهن يربذ ره نم
 !| تافهنيعب تفولافم لاخي ناسف انهلعو لاق دوبل

 الرهشب يف وسلا

 اذررتت

 ررعنلابىمسلا

 العيربكلا لولا ناراعاف :

 ادلو دمسدإو باول اهلل همحر ىف
 مدا فلاي ف

 -ةدلولارعلصا نارلعا -  دركذ درقتملا لسالا

0 

 ني ين



 دلو ناكناو داع طالاك]يللا بسانيامبركشلا عقيفاليل دلو ناك
 مويا كرذ وكي ناربالو ةقزصلاوايصلاكدبسانيامةااهن

 درع ىسوم ةمق قداطي قحرهشلاواياردعنمهنيعب |
 دلولل بيلا بيل كل د ظحببد ل نمو ابوشاع موي يفمالسلا

 ىم ناكدوي يالا هولقنف موق عسوتل بر هسا نم موب يا
 ةنعرلولا|عرصا ليويسلا ظئاحلالاقو رفانم يف ةنسلا
 ةياورو نازل نمرسيتامقًرفو سانلاءايتجاوهيذلا
 هوام هورسو,يرعدربااييييبلارماا دبه ةدراولارابخالا
 ١ وهئريرش تابالا م ني دريخيلا ,عاضرو دو يا هلومو

 ظ «دبلا نم كر ذاع دأي_زريغنم وفرص »و هنولكأي طاوس

 يبلاررف عظعت نمهيدالاهبحاصاهيلع باي غلا ةنسملا
 . | كذلانلوبراشستسالاو ةيرقلاراهظاو لسو هيلع هردااص

 وف ماقد دركشلاو مفياماع رف صتقينايفنمولاق ظ
  يشسراشناو ةقرصلاو معطالاوةوالتلا نمو رتز مدقتام
 ريذملا لعذ يلا بولثلل ٌةكرحلا هيدهزلاو ديوبنلا ايلا نم
 تاؤشيف كل فريغووهللا نم ثيذ عيتياماماو غضا متلو
 كاذب رورسلا نيعتب ثيحباحابم كل ز نم ناكام لاقي
 عنشمف ا هوركمواامارح ناكأمو دب هقاحلابسابالرويلا

 | لعوؤعي هيت كرهظرتلو لاقولوالا فال ناقامانكو
 "نول



 -جحاموهورجئباظفاءانعمدقتامريغيارخكرصالعدولاا

 هسفن نع (قعلسو هيلعدرلاايميبلا نا نشا نعؤهيبلا

 ةنإس ف هنع قع بلطملا دبع لجن درو دنا عم ةوشلا دعب

 كلاازه انه العيد يصف ةيداث ةرمداعتال ةنيقعلاو ةتدالو

 هأيااكبةدداراهظا ركل اهلضا مسو هيلع هدا اساااعذ

 كانك هسنن عاصي ناكامكدتمالاعيرش نرتسلو ئيلاعلا ىحر

 ماعلا ماعطاو عاقتجالاب هيلو مركشلاراهظا شي انا بهتيف ظ

 "لاول تال احتل اوناو تابرقلا وجو نمر ذوحيو
 فاو كددامهدا لاةوروثذلا عرفا ف فيغل اولا ىشنقان

 يلمويسلا ظفاملا عك ذارمرهظاو بش يروا مرج نبا

 / توا هيا رول رو زيد

 ننيدلر صان ىبالضؤاملا نا كتويسلا ضف ابارك دوغ

 مصرف ة«يراهلا دلومىفءيداصلا دروم عمسلا هباثكف ظ

 تنال موب لثم فر انلا بانع هنعوفخيبهلابانا ا

 متمسوهرلعدنب السوبنلاد اليم ا ورس ةبدون هئاتعال ظ

 0 -ارفاظأزه ناكأ ذا دشنلا ْ

 'دمحاب دهرسلاب هنع ني ؛ايادنينثالا نجف هناىلا

 هوم تادو انور سمر جاب بع ناكيذلادبعلاب(ىظلاف ظ

 ادرضرإوملا عفوك :امجحالا حاضنا هدياةمجرلاطاذقو |



  اىب ني قا هلعدرلاءاضياعممدقنما هطيرم هيلعاباثم
 لرمثملا ئسح داس زلوم لكك ل زلعجمو هت دافتس عبس

 رحل نلوا نا ةيضركذواريخ تاكد لزج دلومااعُف
 هرزعرصحي ناكفن] وزيرا بحاصرشلظملا كال كلذزعف
 ليزا لوها يحاول يفوت واطلاع
 قاهرملا لا يكتم نإ نايس يدلا نين كلما نب نيرلا ملط موه

 رحفو قشمر ة اصب ةلبانولا يذلا ىرشظلل هماجلا ناب
 ةدماش نام هريغو حفاورجاو رق ناكوا كسا
 ظ الص ناطل اخ فإبق خرفلا هتك نيحىسرقلا جاغ
 ةنرموالاهرخاوابلاو عر اارسكي ليراو بويا ئبائيدلا

 لاو هللومإ ىانلا ظفامما هلاق | سوما نم نيدل جر ملع
 ةعرب ,ركذامإ عز قشلا داوم اع تايلعل دياعوزصالاف
  دلئاممج كو وهلا خيشب ةماش يل مامالارافكأ ةنسح

 نه تاريخا نمهلعنيناكامب درفظللا كالا لعاشلا اه
 ةيللا ف قلعنلاانمرعمامالا طعم شف ذ ةليللا
 رطددو :دامسالةسح ةعرب هنارعزيل داهصوصخب

 ؟ربلاراكبا ىلع تعابلاها مسيل ةباتكُ قيافلا

 | نول رانك لع جيل اوانشلا كل ذ نركض ثداوحلاو
 يكرسس سس

 فلا دبلا يرسيل كلذ ناراعإ بل د لوا ليلاراكنال

 كت



 ىرزملا نباص مدقتامركذور كنتو نس سف تلا نمزب رك
 هسنامراومارعنعل يسدقو يقارعلا ةعيزوباققحلالاقو
 مضنااذا يكف تقولك ف بحسم ماعلعلا ماعطاو ةميل اولا ظ
 لاق قيرشلارهشلا انه ةوبنلاروبروهظبرورسلا لذي ظ

 قسم ةعرب نمكف | وركم هوك ةعوب وك موز الو

 لاقو قفول اهدلاو ةلسفم كلن ىلاوضند حل اذا ةبجاور ظ

 ىسائلارثكا ىررجلا نبا ىسعشلا رق لماما ليلملامامالا

 وغقونلا ةئيدملالهاوش ةيرشلا ةكمرهاكلذب ةيانع

 هدلا لبقت مريغوخ ةمدقتملا نينسلا اسوصخرصمز ها
 رصم ناطلسقوِّقربرهاظلانمرفاشي دنا كحوش هلع

 ةليل صم ةعلقب هرارماو نيناو سمو ةياعبس ةنس
 ناسحالاونارقلا ةارقوداعطلا ةرشكنم قىكذلا دلومل
 وحب كاذاعفورصلارصحو عر هج اامجايلاوارتلاوارقفلل

 ١ ىلارنالا كولل ناكو بهذلا نملاّدشمىالا قرشع

 هه يف ةكمزمالو هبراقيوثرذ عدي زيامدنهلاو
 رهسا ثيحباعريغي هلشم دجويال مظعراعش ةلبللا

 موسبلبو مدايعامظاعا نمهبودعيو هب نولفتحي
 ”كرجيامالع |درعلاورملاو تن الاوركزلاوريقنلاو يئغلا هيف

 ةالسبيقع بوجؤوش مارا رهسملاولا عدالواب نوحنخيو



 وشو زمالتوا ياوزلا شم نم ةزتكيصحيال هج غلا
 نوكيايناطلسو ةكيريمانا لتنىتحاهتاضرةوومياسفر
 كيج مئافصلايلياهلوالإل يلا يزلا دهسلا بابزموهعم

 ب لارلولا اولخمي نال الزكذلاو ليلمتلا نم ةريلع جنو

 نلوم نمائيش هتبطخيؤركذيبيطخ هيفربنمأ دعصيف
 وش نولهتبيو نوعريرش هتاماركو لسنو هيلعدرلااص

 نئانولخر يفتر نب ماطر جلال نادجار نوجرخي
 ظ دج ءرلا نيصغعي د اكي حممد بسال تب م بابل كلذ

 انامل سايئانذ اليلمتو ارجع كذب بيط وهدي وقيم ظ

 اشملا ندوب خاهئاضقو ةكمربمالو هلاوعري متقولا

 را مامالا نع اجر قو نونو نولصيم ” |يللا هير دعب
 . المااهفرشساع ةبيطب ناك لدنادعاجئارغلاةىدتلا
 رادو يوبتلارإولا مايا ماعطاهدرمعي ناكمالسلاو
 مهوب ]كفر هشملا لوطب تزرع تكول لوقدو ىمانما

 نملواناليويسلا دف فاح نعانمدقدقوومتناللوم ١
 دش اكلذب ناكدئواولاٌةرفلغملا كلما كلذ لمت ثدحا

 هيلعىثاثيحب ٌةياعلازواجنا ىلا ناشب اما مسهاو ةيانع
 دلولاؤ هنعرضحي ناكو هنامز ؛اءاع ؛كلجا كرد ببسل

 هل قلايروميلع ل ئمد هرزوصلاو العلا نأيعا



 لاق رانيدقلاةيامشالث ةنسكو دلولالعيفرصي ناكو

 ىضعب يفر فاظملا طاعسيرضحئهومعب يح نامزلا تارمو
 لش مع سر ىفالا ةسخح طا عسلا كلذ فدعهنا دلاولا

 نصصؤلا نيثالثو ةيدبز قلاةياموةجاجر الا ةرشعو

 تم باطمخلاي ا لفف املا ةرجرت يف ناكل خ نبالاق يولح

 .ولايو ديررفلظلاايكلمد وو لسرابزاتجا هن !ةيحو

 ةرقوريذنلاريشبلا دلوم يفر يوشلا باتكدل مف يوبنلا

 يلاعتهرلا | هم فرانيدئلاب كاذاعمءاجاف هسفنب يلعا

 بجي لب هبانتجا ىتشياموزصالا لاو تما يهنعيضرو
 عرش قل يابشلا بستجتن ثاذل ءامتجالاراصا ذا

 فيرشملا دلوملا ةءارقكو لاجرلاباسننلا طال اك ىمانلا

 امكلذو ةنمزالا نهيؤظاعولاهنلاىتلا ةيفيكلالع

 اولازيدلاب دلت ساو نانو باك سس لل

 ظ معامسالوهتداهر لغم يساويةاوهام هيد تودلوب

 راطتنالا كعردقو ثل د لع نمكو لعل هع بجلب

 ةؤطالذا كما ناهنموايقلاوىسا جملا ةقرانمو اوه
 رورسلاو حرطلاراهظاوريغايدصاق نال )مهلك ل ذولا

 حاصلا هااوع جين اوهسشكي مسوةيلعدردالصةبا
 | تاذرهيثعاوقرصبوهوعطيف نيركالاوارشلاو



 ظ هركذ مدقتاماليش مهلردسي نماورما ثن ذاع ةد أير امدزبا

 راثكا ةليلاهرويرج نم نيثفولا نم تياسدئلولاف

 ةلبللا كلتاايحا هم رييجبسجباه:انخان ةقرصلا

 هديا قيماامتو هبل قت سورلعه رد إس ةلامكدوهشس

 هبماعمالسلاو ةالصلاراذكاهمرلا لا دعت وجوبأكت
 هتسم ةاره نم نوكي نات كردابلا عرضتلاوث د اسلب
 0 .دلااراعلا ةسسوهال يف هد سو هدلاباتكر ئيلماعلا

 فك انوسم نكيلف دبالو ناكن اذ نيلاصلا؛ايلوالاو

 هييكلاكيللا كوه قوقحبمايثللاهةدلاانتفوىدتن :اركذأم

 كن ءاكدملاببجوبام بابس انما عرمجانظفجو تاريخ ا ]عنو

 . | ةلبل ليطفت اوما تخ كك هدد امه جر اىلعلا نالعاوانه
 هدارلوملا ةليل م هضعب لاقف مثلا ةليلاعىيرشلار لولا

 كوهظةليل هاومةليل نااهدحا ةوجولردؤلاة ليلنم

 ىهظبيرشاموهل تاصعمررثلا ليو سو يلع هدلالع

 هامعاام ببسي يرش | ميرش | هلجا نميفرشلا تاذ

 لسضفارابتعالا ان هدرإوملا ليل تن اكن كلذ ىف ءارئالو

 دايلواويذ ةكيالملا لوزأب تورش ر دئلاةليلنااهينان
 | تفرش نمواهيف )سو يلع رلا اص ىهلظب تورشرإو لا
 | مدلل اياعررلا ءليلوسهب تورش نمت ضف داوملا كيل هب

 نر



 ٠ لضفامسو يلع رل ايصونلا نانمةنسرلازهادنعينترلل| [|
 دم اعاويف ]ضفتلا هقوررّدلا كيل نااهشلاث ةركيالللا نم

 رياسيع اهبفلضفتلا وثو داولا :لياوطسو يلع هداالس
 هب تمعن ئيلل هلا حر هدا هشعب يزلاوهف تادوجوملا

 لففاتناكف عفن عاداوملا ليل تءاكف قيالخملا هيمجراع ةىعنلا

 اناول دال قيود عوشلاب قباللا نا |صاخلاهزصالاؤ لاق

 لوقن نا انيلع هنتئرحل م سوبباعهدل رس كلالجاسعانا ذا

 ةليلاعيح يفرش يفرش اهل ةيشيملا نه نمراولا هليل
 ابتعابال تادذلا نيب نوكيرق زيغفعلا ناانلق ناو رررثلا
 ةىعنروهظ ريش نماماو ةربغر لو مصملا راك علا
 اهايحاوايلشم )سو لعهددارص هداجيا نمريربكلا هر

 ٍيقرويصحبالإ ضم للصحينا عدي الف دوهشلا الهيلع ١
 ماوس هرلا لاق هللا ىر لولا لاق يهتنا يصفتسسال
 يح ة نعام ريلعزدرزع كس نملوسروكءاجنئلاتو
 هلاالهربا يبسحإةفاولوس نان يجر فذر نينمؤلاب يلع

 يلصءدلا لوسرف مظعلا شرعلا بر وهو تطوترياجوهالا
 نييرقملا ةكياللاو نيرخالاو نيلوالا ديسبوه لسوريلعهنلا
 حلا لسر لمكا نيالا بر بيدحو نيعمج  قياللاو



 الماونجلاو ىشالا نيلاعلاىلادلاسر رويل ريوصنلاو
 ا ديل ىم ا سضضلاو دوثعلا!اوللا بحاص نيثحاللاو نشباسلا ظ

 . يلا ماريو نورخالاو نولوالا شكمصيئذلا دررملا مقلد

 باص نويرقللاٌةكياللاو تولسرلاو ايبنالاذئموي هاج
 . ةلوشلا دججلاو قهاضلاو ةنطابلا تامارنكاو َعوابلا تارا

 يلا لئاعشلاو يصختالئلالئانفلاو ةريقتسملا ةىجلاو ١

 ا ايرثلا باو هفصوب بت نيرثكاوذلا و ىصقتسنن نا نكي ال

 . ةللاوةرلاباكرلا ءانطصا يزل اوهف لوانتل اري نم

 كس يفامو جوولابولزنلاوةوجللو ةلماحلاوبقلاو
 الملابواهمنوا قلالئاضنلاوايازلاواهيلع علطا قلابياىلا ١

 هئابامالعا ادوعوابا هد ىمرؤملا تدب ف نيدمجا !ايشالاب
 ظ  هتسماةدايشو تداهشمو ادعو ادب هدممو كلا ديس

 || دجئاءاولبو وهيضو مرما ئم موؤلب ايهما لعو هيلع

 .ةجلاوتمامالاوةيايلاو ةءادنلاو ةءاشبلاو كليسولاو

 يدراال برايل وقيد يضي ةح هيطعي هبرنإبو نيللعلل
 رحى قلتو نماتتكرلا هجيج فرانلا يقم نمدحاو

 _ ىجولتبو ل عةئعنلامامابورزمالا؛ايتتالاةداسلاب
 | رمديالف دلا عكر وردرملا عربشبنو ةيلات ادادمالإرباس

 7 ش 0

 . ةريمسم نم بعرلابرصنلا ةرعدو ه عمرك ب والا هرلا



 | ةماؤعو هلع ةنيكسلا لوزتو ةكياللاب ديباتلاب هر هش
 نيحهئمالاهابتخاّلااميسالهتوعوو هلاؤس ةباجابو |

 هربا ماسقإبو اهريمواهريخال اممعسيالوأوريغيمعفنوال
 نايعالابلقبو هيلع اهي ورغروبىسشلا ديو ايجات
 ىلع ؟الطالابو مال الاو ىبارمالا هيج ىئربي وكودل
 ةراسلاماهدب و ةميقلا عينيا هما ف هقيرسام قبح تابيغملا

 يصخيال ولا هتكيالم هيجبئمو قون عبس هدلا نم هيباع
 كملاو ةنمز الارياس ىفهتسما نموأقتوداحبسوم الا تك
 دّلاو اناخو تيب هابولب دب نيلسوتللاةباجلبو
 ىلا نامزالا ل دير مل ع ناس حاب مهييعباتو هتباحمو
 هب اعيتسال ياغالو صحي همطمالابهنلز كريغ
 اةتسيداه وانذ الموان حدو ان كلو موأن ديس ربسو
 للالصرو :مسارلاوبا ضأن ءانلبكم وان نوسمواندمسو

 مو كج نم كسفنانميلاعت هلوق لوقا /سوريلع
 سانماو ةرسدالاعبتيا مدنا بسر لوشن ملثم رع بس
 ةاشهيلعدي رس يا مدعام_لعزبزعدلوقب عانملا نم
 مكيلع قاؤيوهف تورك وك قلو كسنع ما عب نوكأ
 يلع يا كيلع ىصيرحبازدلا يف عوقولاو ةبقاعلا سس
 هةعابتا نعكتسدحا جال وتس ناشس حالا غنم



 .تاكدئلذقلخلا ةيارو يعيش صرحا حسو هيلعدللا
 نور مدساومووه نمو ةعاجو يدارف هدل إلا هوعري

 قايتسو ةنوبرتمبو ةبوبذكيفثلذا هعبعو مهعاتجا
 اره هيو هيدع نوضوو ةندر ذكئو هنم تو زجسهو هب
 44 ومده هنو مياعرل نوعي ب مهم كا ذب ىلا بمال

 قيسلاب لاو ناهالاللا ماعووش ره جو رس اهنواليل
 نوهراكدل مون ملخداو مدعساوءافا ّقحامرك
 ههنا عاودتما نعايبب يزجامريخددل اخ
 ناكاشامارهودابعلا لص عا سو هيلع لص ١
 ميجرافؤر ئينمؤللاب هتادورم؛اغتبإو هداارمالالاذتما

 ةداراو مصنلا فيادلاولا درب مكانا اها ثدرحلا فو
 ةدااولا يلانميوقاةداف الاوباواولا ةملعتل اوريدمل

 ٠ تميرقو ةارهم ةجانااهدارخالا ثيدحلا فو
 يهوانكلا فلاقككضفاو فرش ياذلا نب ؟سفنا

 ةشياعو دو 00 وحال ارق

 دامسانم نيمسا هللا عجيل ليقوامهنعورب يضر

 فقر وق ىف سو هيلع هد اا صددلا لوسرريغدحال

 هيلعورب ااصدرداذوسرارف ةيودرم نبا جرحاو يجر

 سو



 0 مكسفلا
 موقيف بياونلا فهلا عزفي يذااوه] بق وربخلا ف همون
 / انا نيرشلا ثيرملا فووهشراكموهن عز هيو عرماب

 ف مل ينب نماماضيا هرفي ةريتلا يمك داو ديس ظ 0

 ابالاسس مالسلاوةالصلاهياعومف يزول تحتالا هوس ظ
 ظ مالاوابندلا يفعدسيس هن !عم ةريقلا مويجديقتلاوانبالإو

 لانم يقبيالاو دحاؤكل هددوس هيفرهظي هذا هتركح
 جواعمملش فاو قالطال العقال ا ديسومهفدناعمالو |
 نى جلاورشبلا نم ةريافسلاو ةيولعلل لماشلا مومعلا ْ

 ١ توعنوربملا لالخرباس ىف 5 ةرخالاوايندلا فكللاو
 قد ةئاوهفزازنحالا ىسبل مو دصيمخنو لكل ١
 هدارمو لع ماججالاامالا لقن مكة كي الملا نماونحئم ١

 يل
 يتتسموهون وسما هبيلعومجاامم مركز نملعلسو

 هيلع هلوتلرشبلاو كلل نيبليضفتلا الزل نم |
 ثا ذريغلو نيرخالاو نيلوالا رركاانا مالسلاو.ةالصلا |

 اينالاوؤسوهيلعددلالسمروبو هل يفر رتمومام |



 - ةكبالللا ساونووسنمإ هرلاوهو ةكيالملا ىداوحنم
 .ةكللا راوعئمز نفارشبلا ماوعيررشبلا ماوع م لضفا
 .اولاراشا دقو ةيلذسلا ال تولعلاةكالم اف فالذل لجيواولات
 'ًافشلااههنم هب اككللا هصتخاام نم ة نش لا انتحل همر

 ١ يو ىقولانموهتحارالؤ للا ةؤاكيف نيدلامهنيمظعلا |
 ١ افئشلا ظعاهنالءاجالاباسوهيلعددسإلصدبّة صنت

 |١ ىشالا نيلاعلاىلا هتلاسر مومعايرصو هاج هعسواو

 ١ ناكلاونامزلا فنيتحيللاونيقباسلا ةكياللاونجلاو
 ئ . هيو ل اللاو جوجامو جوجابو اعاجا نجلاو ىسشالاىل ش

 ظ هيلع اياد وق تح يجلالوخرل ةقباسلا مالافايبالا

 1 مها نرل نمرحهل هلوعشو ةؤاكىدانلايلا تنعي سو

 هسفللا تحت اداىلاو تاناويحلا هبي حوةعاسامايقيلا |

 ىانلل ف اكالا كانلمسراامو ع7 ةلوقو سو ةيلعرد اص ظ

 . ةالصلا هيلع حونّةلاسر ىعاماو ةلدالا نم دل يخيل
 كياني ول هنالقافتارماذ نافوطلارعب مالسلاو
 . اماو نجلا ]سريول هنا لع ةنيفسلا ف ةعم ناكئمالا



 ورسول رك سساطو ب هل
 مال ناكاملور جبل مام تاماثملا كلت العاو +/دق هب فرعي

 تولوالا هيلا يوايل هرولالا رفع المع اقي دال رضع مسيو هيلع
 هيونعم هن ازيقو هيثم اوللاب داوللاذ ا شياعو بيرخالاو

 ةعافشلاوه]يقو هب درفسدو زمور هما برهتشيد هنا دارلاو

 بداوجلا عسمريبك وصخ سجوهو ىضوح ا سو ىماظعلا
 ,بدرهش_ ةريسم ىموح ني ىيىملا ىف ةمالا نه درت

 1 مو كاسمملا ن#بيبطا اهصرو يللا نمىضيبا ل دب هواماوس

 رحلا ضيا ايبا لظيسالف هنمم برش نماعسلا موجينمرتكا

 يلص رضح نم بسحباما ةزلت*تاهجب هيد هرواعو

 ةهجلاب وفرط بطاغ ةهجلا كلت فرعي نمّسو هيلعدللا
 هل عاوش ةيريسيلاد فاسلابالواربخا هناوااهبوفرعي ثلا
 هيلع]ضفت هناهبسهرداناكاهبربخاف ةلبوطلا ةفاسلاب
 اهلوطالعل ديام ظعداققعالا نوكيفائيشف ايش هعاستااب |
 ذاوتم هثيدحو ةنمسلا زها دنع مهاظاع هنا لعق ةفاسم |

 امر درو ايبا ومنيثالث ئمرفكا ل اةلمر يبطرقلا لا ابونعمارشام

 !انيلا كر ذىمشنا نإإ اذكفورهلاغم نيعباتلا نمدهنع

  نكلمريفكت يفوعبلا ددشو هب ناييال بيف ىتئاثلا لاق ]



 هلطمللا ةكم نمر ور | ضوحد ل لسوو هيلعمرل ل صانيبن ةنص
 بارش]كوطهلوامسلا مىوجيردعلفم ٌةيأهِرو ىسعشلا
 ةزيثرردق اعاضوح ين لكل نادرو ةنهاراغ طعمة

 دب ىبوصخمن اف هيلعواهيبن صوحد رش ةما لك ناد ةتماو
 نمشرباف ةمدقنلا تافسلابفاصتالا )سو هيلعهدل لص

 اكريغو ناؤينلا اورام ةمالا نير لسو لع هددالسهتيانع

  قيلياموك نهال متباس ياراوافلا خذب ولع اوفانا
 نولوالا هن ءامحصيزلا دودحلا ءاقملا اهنمو ىنتوح الع در ولاب
 ةريسنتاجامكاضقلا] صفا ةعاذشلا ماقموه ورحالاو

 قراغرماارعوو غدهمهجتازجتلاويرحا ةباهرو
 عيلارسرلا نم ةضاعما مدع عميدخلاب ةيورقمةداعلل

 ىسمشملا عواطكُ قراذاراغ مز ةلاسرلاه وعد يدّولاو ظ

 متل قراخلا ولولا ةماركوهو جر يغنمقراشلاو هناك

 كالذب ةضاعمال ذاحهيلالسرلا نمزبعشلاو سلا
 7 دا 7 ان هل 8

مويلولا ةماركو ىبلا قمتم ةعبراةداعلا قراخلاو
 ةثوع

 00 5 م

 لماطلا ثرهابلاو ةيهلالا يدميلا هلاتملل جلي دشساو ماعلا

  نممالسااو ٌةالصلا هيلع يسع ا يلاعت هدلايوااميفر يهتنا

 | عرخو ةيؤرعلا ةنراقملا نعه بجي هنعرخاتلاو يرلا اع

 || مسواعهللاايمدقرصلع كل ةهيجلابلا ةرسجلا ف ةىلاو



 قاس ا نم ثانيبلاثايالا نمةىضاو ةلال داهب اغيل

 نيبنمءاملا هيدو مزمل نيدحورجشلاو_نملست ورمل
 ةيلابدرلاوركذي نا نمرهش اوهام كل دريغملا هعباصا
 هدلا ارم يتلا كك كرما مر لا ةضاولا هدي درطلا ةريشتسم ا

 سو هيلعدر الص داوقباهيلاراشلا ةريبلاا هيلع برثيواهن
 ايليلا طيبا ل لج ةيادريفواشيرلا ةرضاولااعككرت
 نروكاو كلاهالااهينع :يزياليليلكأهراينواعرامك
 اهيلعروشرتس ىصقتسشال هلياعشو ىصخال هلباضف

 ليانتلا ب نمايرلا نياذ هذصوب طحت نيثكاو ذل بف هلوقب ظ
 نبا نيدلا يفرشرريبكلا فراعلا لوف ةلب وانه نم<دباو
 يبلا ف جيمزكيراهثل ذي ةحفرهدلا سرق شاؤلا
 ىزلاب اهلا اذا هرثكو هيلع يشلاةَّلاب ناو ءررصقم
 هردااصض ناكاشاف هير ولاجدييامرادقما هبا ع:هلواوه
 درتسلاو ةرهلالا رضوا ثراولاوصذا لكل مؤ سوه يلع
 دل ساوبالا هنمرّةسيالو ةريغن ود ةطساوالب اهنم
 هيرياعوهررم ضعب ئموصوالاُي ئش ماكل سس[ سيالف

 !ءايبن الالعزسو هيلع هدلاليمدت داش هر ىصتخلامبو
 هالا نإ يوروه م العهتما ةدايشو مالسلاوٌةالصلا



 البلا ةنيببيلاعت هدداجهبلاطيدايسالا ةيلمت دود ةمقلاموبب
 هريس يفةماب نزيف ابرك اعذ يلا ةماقا مهب دعاوهو
 . نولوئيف مثرعنبا نمرمالا لوسيف ندرهشين )سوه بلع
 هس ناس ل عقطانلا هباتكف اكل ارابحاب كلذا: لع
 . هدممالاحزعلا سيف سو هبلعهدئال سر ويف قداصلا

 ؟لبلاب امشالل رهاش )سويا ع هدانا سوهفمهتلارعب دهشيد

 ليقوة ناو ةجدياعإمو ةليسولاودوحل اهم ياعم
 لع هدلانم هيرقيف ةزملا ف دسو هيلعددل لس نوكي نايف

 خو هتامساوبالا يسر حال صبال كالا مري ز ولا ةلرنبإ
 رسم ةياورؤورهش ةريسم نمبعرلابرصنلا يزعب
 انهو رخاةيامر امك هيادع|بولقيف فذ تب يا نيرهش

 مهعوجدربو مهثوش رخاو هيادعا بولقوطقيذلا ١

 ن الرجازلاوربلل ةجج سابعئبا لاذ ئيلاعلل ةرج هنوكبو
 هيلع هبدالسر ىو هبزكئماقتكللا كلها بزكاذ ا ين لك
ةرملا غيلاواتوللإاهبزكنيرخا لسمو

 : أ و ةرص ئماماو 

 اىقلخايس الموضع لاو ةرخالاواسرل اف ةجلادلف

 لاقيال اجرنا كيع سو ةياعددلا اضانيبنو ةهجلانمرهلك
 لوتناناللاومالا ةحابتساونيسلاباجدقو ةرحروه بك

 ٠ ناوي يفي او رينو سورس نافل



 زملا هيلع رب لاق سو هيلع دال سد ايكحافشلا فم ١
 نيش تكون لاقف يشن جدلا م ثباس رم مللسلاو
 ليقردب ويف كاذو ةكياللابديياتلابو تسماف ةباعل
 ذاراعسخ د ىمور دب هوب مالسلاو وللا هيلع بريل

 اهيفو ةرسيلالعليناكيميركوباهينو ةنملالعشلم
 يابو ضيب بايو هييلعلابجرلا وهف بلام نا ئيولع
 تلتاقيفو تلئاتذحهفاتكا نيباهبانذا وج دق ىضرب
 ليج نعو نينحمونو بازحالا ملئت اور دب معي
 انمكيذلا توصلا كلذ ناكني نمدوعسمنااللاة هنا
 وهلم جوبا لاذ ةكيالملا نملاتناصخشس يردالو عمض
 دك شيد وهايب نيدسلا نمالعر نايودو ةنادلانوبلع |

 قف اموسلاب ة يرض توض فسم نيكرشلا نضل حبرتا ف ظ

 كاضنالا شري همهجوقشسو ايا تسمرخررق كرشلا يل ارظنف

 ددم نم كلد تقدسلاتذ لسو ياعد ردا هربا وسي
 هازال نبكرشملا نمالجر تعبت ييزاملادو ديفا نحو مسلا ْ

 ليفد فس هيلا ]ميدازبق يي نيبهسارهقوفردب موب ١
 نينمؤملا نوشر دو دوسلا نورتكياوناكا هداواولناقدزل ظ

 يلصددلا لوسي قبو نوهلسملا زها امل نينحب موب فرخ
 ؤ ىببلا احب الوز كرم ىف تباثومو لحود سو هيلع ددلا م



 نهب كه :و دع نبا ثرىلانبنايفسو:او سابعلاالا دعم ا

 هشاجهطابرو هتعاوهش انت اع قرصة داش ةرحاولا |

 لاقو يددعؤاس تيا برابلاةوةوبنلا ثايانمالاثامو ظ

 رعثن انا كيراصنالا ئادانف نسانلاب مصاتيص ن اكو سسابعلل ظ

 اناا تع ومنعدرلا يفراوركف ةهشملا با جما يدا

 نمابباوهيلعةكياللا تازنو ثيبل كيبل ولوّبرشو
 ' لاقي لسبورلع هدااضدزلا لوسر اهنشقلب لوحلع ١

 درب روسشلا ىسيلمولا ىسدلمولارج نيحاطهلاةفنيفسلا
 نماؤكر ارض ئنيطولا تهبشا يتحرر رب ارحرتشا يا ١

 . اوهزمناذةيوكلا برو اومزهنالاقوغ هب واورف بارت ١
 ظ ةسغايقوفالا ةيناشإموب ةليالملا ةونج تناكو

  ةعفمةك/اللالانقف ةكحلاوانلرشعة ترب لق قالا

 انكلا هقدي نايلعر داق لربج ناعم جسور اعد رد لس

 دسااسدل فلا نوكيى | دارا ةحانجئم ةشيدرب
 دوم ةداعاعادرمة كارلا نوييو ب اوصاو )سو هيلع ظ

 يلات هردااهاجاهتلابابسالا ةىسلةياعرىشويجلا |
 جب ئكبسلا نيدلاقتمامالاهلاق يجب لعافةيلام هابعو ْ

  نينمؤللرلعو هلوسر اعد تيكساعتهدلا لزئاوددلا ١
 | نمهيلهف ةنيكسلاواونماواهباونكس يتلا هت يا ١|

 ا



 باجإبو ةنين امطلاور اقول نهاهب دارطاو ةئلابملل نوكسلا

 -كيلطرقو ةبز دنع ةوعرلا باجي ناكهناف هتوعدو هلاوس

 هل كف يمقتستال لز وبو يصحتالروما ف هتوعد ةباجا
 .اهنم ةريغو ضايعيفاقلا هجدقو تاباوتسم ةأوعو نم ظ

 "وعد باجارتف قلذملا نم قوعرلا باجن ناازكو هداج لج

 هنأفهلبقلسرلا نمدحاب جيولامدعبتاو هقدسوو هنن |
 اهابتخا لا هتعافش لوبقاميسالواعباترمزبككيجيالامك
 عت هللا يلا بربط سو هيلع ةدلارلسدناذاصرخا يا

 هفيفختو باذعلا طاقساو ب اسما زيجتفقلشلا ءاصاف |

  ثلذب ماكو قلخلا نوددب ى منيو ةنمالا ذر قيف |

 ليغت لئيساو كل عمت لقدل لاقيت اب ةماركلا ةياغ
 رجح نبا ظفاحلالاة ودوم ا ماتا اوهو هفشت عفشاو |

 ةعافشلا هتمالاهابتحا ىلا يضع ااهبدارملا نا هالظلا

 ديحوتلاالا طاس| مدل سيل نمجرانل الخد نم جرحا ىف

 يضطر ىدابعؤبا!ثيدحف ملسورل عهدنا ضداوقلا ٠

 يو قمالاهبرخدافةءافشلا تيامعاوامهنعددلا |

 ظ غسذ هرلقوف نم جورخ )قو اجتتدلاب كرش ال نم

 دول تةلرفف هنارعتتم ةلئاماسفإ بى ناميالا نم

 | يضاتلالاق توريتييانوهعبوهتركس لوما | ٠



 كتاصوىامسوهيلعوردارسوبلاوهو بطاخملا ةايمج مست
 اور لعدد لص دل ةماركط نفدحا ةءايجبوسااممو ىدتنا

 نارشلا» سي هلوقوف هتلاسر اعاضي هته رداوسفاو ظ
 ظ ديلعاوبورعرور ىمشلا د ربو ئيلسرلا لكنا ميكم ا
 | ىلع جو هسارو )سو هيلع هدا س انامل ةقيقحح
 الوحي هظافثيا هنكيولو تبلغ تجربي ب ئاهصصلاب |

 ا//لاورصعل الص دلانسدفقيتسا|ىلذ هيلا يونانا
 . هسا ةعاميؤناكدنال هيلعاه دريان هدلا دف

 _ مسوملع هااليعدل ةميركرصعلا اصيل ت دف ةلوعتيو
 هشويلالا دحااعىسمشلا ىسحترل معامدضاعبالو ظ

 ١ نمنهزكالا نال يريعدح ليدإرلا نر وننب |
  بلقبو همالكم وعل خريال )كما نا نييلوصلا
 هشاوعنااهتلج مولا )سود عددلاطييد] نايعالا
 . ةأطعاف هبداتافر رب مويدنيس عطقن ا ةنعددلا يف
 ١ هيلتاقدللاقو بطح نمالزجاسوهلعهداايع
 طيبا نقلا دي رش همازلاليىطا غرس هي يفداوف هزهف
 .فقيسا كرز ناكواومزمهناقاحهبلتاتفديدحلا
  :همرواشلادبرهشي هدنعلربولرخ نوعلإ يسب



 ظ دحا مي ةفيسوطتنا شحب ىبدللا دبعن اكلدريظبو |

 لئاتفافيس ني ثداوذانوجرعمسوديلعددياطيمذاطعا

 صضعب يف عيب يح ثراويد ولو نوجرعل امسي ناكودب

 دملالصهنوكرو رانيد قامب دادغب يفحصتعملا هك
 ثيعا ثلا مآ لاو ىضارمالا عيمجن مربي لسو هيلع
 اباعددلالسونلا ىلا تاج ئارم| نايثرادلا يوراطالا

يل هناو نونج هب يثباناهدلالوسراي تلاتن ملسو
 ةلخا

 [رصاسو هيلعددلا لطم مسفانياشعوانيأ ادعدنع

 يراخعلا يدرو يشف دوسالاهرجلا لثم هفوجنمااقف
 اولافلعنبا لاق دسو هياعددب الص دناربيخ ةيزغي

  هدالصقصبف هب قاف هيلااول سرا لاق هينيعيكن

 دب نكيول ناكتحأ .اريفهلاعدوهينيع هينيعؤ نوكيا

 1 دنم تعرصالو تدمر يلع نعؤااربطلادنعو جو

 اخد نعوربيخموية ةيارلا وسو هيلعةردالسإلاهفد

 قريوش م جيف يسار سو هيلعورد لص و ضوف هنع

 ا مف نيزبطلا دون يعاهب كلدف هتحا عار

 ىقعببلاو ةبيشيبا نباهوروةعاسلاهةحامهتيكتشا

 فقر ردو ينيعيف ثفن لسودهيلعهدداطيصدن ا|جريغو

 ضيب اعهقو ناكوائيش ا مهبر صبيا نيتضيبماتناكو



 ناو ةنسم ىئاش نبال هناو ةربالاف طي لخدي داكف ةيح
 رعدرلا ىذضر ناىنلا نبأ داق نيع تبيصاو ناتضيب ةينيع

 هيلعدرداليمونلال هب قاف يسجد ايي تعفوفدحا هيي
 ىئثار ناش خاواهبحاةارما يل ناهللا لوسرايلاّف مسمع
 |يعضومل اورو هربا سو هيلع درا لصاعذ خاف فردت
 |هرحاو هينيع ىسحا تناكف داجباهسكإ هللا لاق 7
 يرازولا يورو يرخالا تدمراذا دهرتال تناكو ار ظن
 هيف ثفنف هئاس يف ةبرضدربيخموي بيص| ةفسانا
 عب صو امد يكتشف تاذذن ثالث )سو هيلعهداليع
 دلوكواغالاو ىضرملا نميري هنوضو الاربع يرباج
 نم بلطتلفرومالا هر هلثم ئمزسو هياعددد لص
 يلع الطالا ٍلسسو هيل عددا ايد ب ىصخ ا موا هئاظم

 . يناربطلا يور ةملا ميلا هتما ف هقيساميقح تابيغلا
 وهام يلاواهيلارظناانافايندلا لا فيدق يلاعت هللا نا

 دوادوباو نه يئك يلارظنا ايناك ةىّتلا مدي لاا هيف نياك ظ

 انين كتاف اماتم سو هيلعهردا اييدردا لوسرانيفماق
 ,لوو جوملا شير فو دباشر حالا ةئيثلا ىيجلا نيف ظ
 لك لع بيدا ليويسلا ظفاحلا لاق نيررخالاو نيلوالا ملع

 0 ل ل اع
 افو



 مقرا فراج فالثلاواهناةكيرماواضيااهيتوا هنا زيقو | .
 نمر هل قلما هيلع ضرعو ينيارفسالا لاق ىهتس ااسيا

 هئما هبلعىضعو ايش لك اامسا مذا رلعامكهلعب نمنمٌدا

 ةردكسوعل دياعورج با ةمالعلا لاق علب قحيمرساب

 . 8 نارقلا يلام بويغلا نملسو هيلع درا ايد ربخام
 يشاهجلا تومب ةرابخا كل خنمدحالو دع هب طيجالام

 نابعلا 2 0ءابحاو دبامماب هيلع سو ةشدملابهتوموعي

 هيلع لطيولو هتجفز دنعلالا نم ةكيهكتامبر دبي

 عضوبو كم ها للا بطاحباتكب ةرابخاو ا هريغدحا
 ايثيؤ نابو ةجشل فاهم الم تتلعنو تل نيح هتقان

 امنع للا يضر ةرطاف نابو هنيوزغيال بازحالا دعب
 /ءابخافي هبوجروملا ةسيواا ممثل يريغيلاهباقوح هلهادوا
 ,رعددباسةبلع السلا ماهدب و ءفاصقتسا لوطبامب
 ظ ييقلا هنكبالمهيجنمو اتيت هنا هبسورلا نمإسو

 نمي ااونمو بهاوملاؤلاذ اة رئاالاوهت كي صخيال
 يلصن ناانيلع ب هيدز السيو هيلعدرد ايم صياصخ
 يبنلا ل نولصي هترارالمو هرلا نة هيلع
 ناوهيلعب جب ناكهمرزتلامالا ناز نتج حلو هيلا

 نعصياصنل ف يزرابلا لاو ىمتن مهب ا يبن اا عاولصب |



 || كريغالو نارقلا ف سيل هنا لسو هيلع هدد لص ةصوصخ
 ظ يلاعتددلا هصتخا ةصرمخ مف هيغاعاتتكرلانملالص

 ١ ([لاقو ىهتنا مالسلاو ةالصلامهيلعايبنالار ياس وداهم .
 ظ يلعرالكأ فراك الا حرش يف قي دصلا الع نبا ةمالعلا

٠ |] 
0 0 

 :0 7

 ريعمددا ايد بز اعدت كي المو اهنكرلا ةالصماو دال رتل رسال, ماددلل ديفا ةيمسالا ةزلاهربع ةوكذلا هلا
 مسوريلعددلا ليصوريغل دجوتول مهابة ردرقنووزسو
 دل اومالسلاو ءالسلا هيلع ميهاربال ةرلصلالص ا دع داو
 سيل هن اوحعز ئماعدارلا رهشتلا ثيدح#رنيامك
 ' |اديبنريغاعاعككدلا نم ةالسإ عام 5ريغالو نارثلا يف

 تينمورلا ةئلب ىلا ةئلب انو يفولاق غسوةيلعددلا ايي
 ٠ ١ ايتاتلسولعهددالسيلعة السلا وا داوهل قنيرمتاب |
3 

 ريس هنوكا ةليلا ماهدلاد اذ امكو كل ذؤهتكي الموهدلاب
 لورعلا ةركسولاتامكأوربخلاهرظن د دوقلا ديفت كرذك
 | هةدلجيوازهتسالارارمسار مقوم ٌيزهتسم هللا نع

 . اوجسلابة لكلا رماب مك رشق نموحا اذهواتقوفاتقو
 | وسو واع ممكاش ةال صلو ةكياللاب هصاصتخا
 : 1 ناز سو يلع ددااليمونلا/يعةالصلاب ,هرماوابدات ناك
 | ميادانوهطتناوةرممقو كانفاضياءاهظعتو هلاريفوت |

 يوي “لا



 بو ثم هةيبجا ىل ناك امثال دوجسلاذاضياوةرمتلا ميلا ٠

 ديكاتلا ذيج ؤتكاو يزال ماما داقرسيو لعد ومانيبن |
 يلاعت هنابمالعالاو ةروملاةيمساعن اب ياةئالسلا ناجل
 ردسلاب ملسشلا دكإورردملاركذ نعنولسي هتككالربو 1

 موقبا موش سيل ذاردصلاب نيكاتىسحل هيف كل ذرقفلا
 بوبا ىضاقلا لاقاف هللا هجر نالعنبا مالمانهيلا همام ْ
 نا هفلخاعاههدلا يضرتفااسيا ذيل لعمرملا ريكي نب |

 لعجيراو السن او موا سو هيلع دالي ديب لعاولصي |
 اينعإفغيالواهنمارللثكي بجاولا مولعمشقول ثاذأ|
 هرلا يضر سابعنبانعتبر جنبا ةمالعلالاة يهتنا |

 مسيو هيلعهياايموبلالعةالسلا صاصتخارهنعاتتا
 يبنتةالصلا عاملا قهنعةريشيبا نبا هجرخا هب
 الوراق ل سوهرلع هلال سيبنلالعالااشالا نمدخا لع ظ
 د وريغانهو لاق كلام نعءرلوتلا ىكحو عيىددتسا

 ,لعدللا ايمهيلعةالصلاب وصقل اومللملا لاق ليان دنع
 ةطساولاقحاضقوةرمالاشتماب (قئةدلإإإ ب ئلا سو ظ

 دابعلا نيبو هناعبسدرلا نيب ةطساولاوهذا ةمركلا
 مالسالايل ةيارهلاايلفعا قلادهيلا ةاصاولاعنلا عيججم |
 لالاقو هيلعرلسو هددا ايدي دي ولعو هن كريد يانا



 قسرا نلشمان|ف هل ةءانش.هيلعانت الص هنو تسيل مالسااربص نبا |
 راكي ثيدحلا فوانيلا نسح نم تافاكبايرماكيةدل نك دل

 هيلع سلال عييت ةالسلاةافو سانلرركتيال نمددلا
 هر نيلسوتما ةباجا ]سو هيلعددلا ايمدب صخامو يهتنا
 ناسحابمهبابو هتبامموهلاو هيانل>و ديب لهابولب
 .هدطاسو ةظحالم)عاهدداو كي ؤرس نفتح ضعبلاق

 هلا نمتيلطاذا عفاش نيالا ةليسولاوبابلا هنوكو ١
 نيكي محاد كنا عدوا فو سو هلع مدد, رصر نا عزصفانبش
 : لوصول يد اسري ندرريما نيب هت نادل انا كلام

 ولاعلاراشا يتعملا انه يلاد هيلع[ م,مهاجط سبي لبدحا
 .تيبو هلوقب هرس سرق يركبلا ئسح لا يباذاتسالا ليلجل
 ٌْ فراعلالاق لخري ال كريعنمدأتا ئرماياهدلابابعناا

 ١ هياعد جاتن ادار ااذااضيا يارا بيبو رس سرقرعشلا ١
 ١ مسيو يلع دداا ايمونلا نيبو هنيباضيا ةطساولاعججبنا
 ١ لك ىتهيبلا يورو امهنعهددا مرر جوركبابا نيذهبشلا
 ظ ْ هداالصدرلا لوس لاق لاق هنمعدرلا يدر منع, الدلا ف

 ةثيطخلا مالسلاوةالصلا هيلعم ثا فاق امل )سو هيلع
 | يعباملديدشتب ل ثرفغاّملر محبك لئسابرايلاق
 .ترفغدتف هتحبيتلاسذاولاة نايل ثيدحلا قاسوالا

 كل



 اولاازه ةمرج برايلاقهئايمرو كتئلخامرالولو عب

 دىعدبانييلا تعنشتولمءاايهدوتقرل ولانه جرا |
 كانعششل ىمر الاو تاوصسل ]هي لسبو هيلع ةئئالص

 هلجيانبا بهدالاةمالعلانعدنت ان جانلا ظئاحلالاقو

 تيذيدل راشلارادف رايخالاراوجيباتكيف وح

 نيرلاريهظد خيش نع نيدل ازرع هدلاو نعنيكسم نب يذلا
 نموفاشلا يركسلا نيدلا داع ةانمتلا ضاق نعومسوتلا

 منا يسوطلا باوشلا هضيش نع هيعفاشلا ةكباالجا
  ارحهللا لاقو هزف د دعب ثيااربثى دار دنع وو

 صاطلا بيطلا هبا و هرجرلا ين دك يبنءاجب ك لكس

 رلافالث ةرركي ةربقف يلا و بزعتالن اهمضامو

 هللا لومسير لاا عا نا ياسنلا جرخ او يديتنا بذعي

 تم ايل هللا عوا دردا لومسيرايل انو دسسو هيياعدملا ايي

 نيتعكر ايمو غانموتف قلعداخلاقيهرصب نعي ؤشكي |
 ين ديب كيلاهجوتاوكلئسافاويدلال قوش |

 ىعيل نكي نار ىل كب هجن انادجابة جلا

 دقو عججرف سفن ىف يعفو ىف عفش ددلا يرصب
 هلا ير باطنخحلا نيرح ناكو كرصب نعود مش



 )سو هيلع ديالي كيربثب قست ف انكانرحهلل لوقيف
 || نوقسبفاقساف كرين عب سلسل نشل هقانبقشف
 | بركلا ع .رفتل برجوا إش م نع ةزاجالابهيوزنامي
 مزه ىوذجب الرزو ةرمةلاماهراركتو تايبالا ةذهقاارق
 'ئرييلا دالعانيطبسلاامهيلباو هيل وببو هتنببو دوك
 | اتقالارها نيرونلا يذ نامع وم قوراذلاو قيرصلادسلاو
 ' ١ هارب هل مانالا طسب نهريخأي همن او بوركلا نع عرف

 ١ ةبسو اوبّتسال بائالو وصحُؤ ميطمالام ثلدربغيل
 اهيرارغو )سو ةيلعوربا لسةنازجمة شكل ثاذو
 .يوسفألا ةث الش هلبياهنم ظنحامناليقدتو
 "| امرت ةركمؤلا نيكس هيف نفاه ظعاوهو نأرقلا
 ١ سيلو قلما نيب ةيئابلا يربكلا ةرجل او
 ١ تلين اين الار ياس تازمهجموهاوس ةبفاب رجم يبل
 ةهسمادعحج اتيدلاقت مامالا لاق اهتقول
 فتراولوسئاو هصئامريهشسلا هتيدارخا ف
 تيجامل ةلموعاول الفاو يدادماوعيج اهلا
 ةريسلام وهلا رعاعدبز ت جلا كي نمراشعللب
 ١ هلوق يف يرصوبلافرشلا حايملا ديس عدبادتلو

 ةاصحللا دمجيال ذا كدصو نع



 رهلا ارب صعب نم]إعج ثيح- تحج عن سو هندنو ظ

 ئماهبهدلا هرفتخاوقتلا هفاسوانم فو رفكب ةطاحالا نع ظ
 ةفلابلافاصوالاو ةريسكل لياضنلاب ةريركلا قالخالا

 دن ارابتعاباهلرحرلىهف هيلا قرلا ارشبلا نكمياميصقا ظ

 ةارحلافبرقلا بتارم ف قرش ل ازيالرسو ةيلعدسلا ايم ظ
 اضشنا كلودل يام الامل نمل فوئتولافو تاملادجبو 0

 باب نمارخذ هرخذ ئمى ا ةىجملا لاذلا مطيرخذلاو
 ىبعلاف هيلا ةجاىلاتتول هر ددعا اذ ارخزلامسالاو وفن ظ

 فلا ةجاولا تقولانل رعمزسو هيلع هدد اين ظ
 ان نيؤيشلا ثب رح دزمواريغو ىيافعلا ةعانشلا ظ

 قيام فاكس ب االالاةنيرجوكيف |
 اذارل ذولي هب ذنمريادّسلا دنعدرلاائتلملاذالملاو دراولاب ٠
 ىو ةعيصتلانموصانلاو تاغتساو شام هيلااتلاذا ظ
 فد لاعااهلاوتالاو تاينلا عجسصت ف ديجلا هيف فا
 ناوبسدرل هيصينناف جرب لاهب يذلا يشل عفاضيا ظ

 رما كردتال ثلا ةيافلالإ نلف هقدسو هجداتتو ظ
 مب سوريلعديلا ايمدب صتخامنإ) م اوفنجال
 ضيا صن ىف قاويسلا ال لاق ثحرمسانلا ناب هب 1 1

 ظ0008



 ضم ز يابا
 582 ومش جوملا ثيرطاو ل سوديلع هالو

 ظ مئضنجال ظفللاموععب لوصالا فررقتامكؤربعلاو تينكب

 فداني اهاكدوهيلا ناىهنلا ببس نافانفامكسسلا ١

 : زعل ياوتيفومل سو ةيلعدد يا تنعلي كان ]

 نمل نير تلو هيجوهدلا مركاعةينكتور مدمسا
 هتيبوصخ عما لسو هيلع ودلا|ييهنم نذلب كلب

 ميلعدلا اصدر هرنكلا كلت ىماصتخا تبسانم هجفودل

 عج ئدلا نعل عالا ةنيلحلاوههنابمالعال ف

 فراعلاو ىلعلاو قانرالاةمسقماةمامهسال كؤش

 راد لس هيلهشغفازلاوق نفر تالا او

 مجناذم رع هز | صياصخنمرع ا عزجالو تعي دلاو

 . جلا هلا ىادجا ني خيو لعل ىضعب لاق ئيررخلا
 ١هناؤلاعلا الم فرمظامزكف نوبلطيام,دثبوهل

 ىو عابافملا ديب يزلا)سو_لعهربارصسر صد رطعي

 ظ ] ثلذكوهالايبلعيالف ركلا بيغلا متتانماهترمتخا

 | هيملالاوب انما عزا نط ياطعاب لسو يلع هدداليمومتخا

 ” اي يلا

 ظ



 ايمتءابخا علا لاق ةمتدي دي اعدل ئيشاهسم جرب الف |
 !يازملاولياضزلا نم هب اكككللا هصتخا اميه سو يلعودلا
 .ملعرتزديا هغي لب يرماام ل جنماهنالاهضعب مدقتلما
 هنيدي لوخرل اف بغريلو كل ثداقتعا بوجو نم

 لضفا د ارعيلو ثرى كبر ةرعنااماواثساوتل الاثنماو
 ايبنالا نيب اول ضئتال سو _يلعه ردا ا سلوق اماو نييبنلا

 مسيو ريلع دلال يدل قهنااهنس ةيىجاب ةنعاوباجاف
 ةدراايسمو ةيربخا لعا ولف مذا ا دلو دريس هن العي نازبق
 كك ديؤلؤلا لا لعااطتكدداواعضاوتوابدا لاق
 فادم ربع ىبامش او ند بلاعملا دبعنب هربا ربع نيرو

 بلاغ نب يؤول نب ب عك نب ةرمنب بالك نبوصق ب
 لاقو العيلانوهشسي وتس درةورضنلا نب كلام نيرهث نب

 سارلا خبر رمب : ب. حى دن انك ني رهف نوربثك

 بسلا ىهتني يلاو هنأت دعنب روم نيرازن نيرضماف

 ةشاهنم تبثيالةنيابتملاوقا كلذ اردو لعدمجلا
 اكول دسم بحاصدنع ثيرهب اا هي سوخايؤشالف
 عوزرملا كحد كرد عمو دوعسم ئب لوقئم امصالانكل

 هنرا يارلا ةهجن ملا قيال لش منال مو يلاعدر ل صيلا
 كاسماناندعيلا بسلا ف هلي ذا ناث)سو يلع رد الص



 نجدجيانا لاقق ىانلا بطخل سو ههبلعدرد طمينلا نا
 طعمالكلا لبق و ثيدحلا نان دعيلا يهتسن اإل هردا دبع
 ايم دم ساركذب ئيرعتلا نم يش يلا بضرعتل اغني كلذ
 ابالا عب جيارلعلا لاق حهّيابآهساول سو هيلعهدلا
 ح>راااسليامس نماوزيماذامعدالوا ملعت تاهمالاو ٠

 دلو نانو دوساناكدن اعز نمريفكتب ةيعفاشلا
 لىمسر ناواس نفدو ةنيدل ار جاهواهب ثعبو هن

 رق موهام كل جريغملا ري دمسا ناقة فاكؤلذلا ىلا هللا ْ

 نيستا ضعب لاقامكشلل نباهدارفادجووئرشعو

١ 

 معو

 | هنوكاهيس هجيبولو ةزيدبام ةزئاوتملا ةهاطلا لسوريلع
 . ادرلا رصدت ف ليامشلا ثيدح ف ([جامكرق جبايرشم ضيبا

 ظ ١هورفا ةريثكءامسا لسوريلعمددا اعدل اوهعضومو ظ

 ١ عوينلا لاجهض عبو لالا وهضعباهلسوقيلاتلاباهلعلا

 | هصخثسو هنيعي نضال هلياضف ةمتتئماهنا

 .ةازسو رامسابو سو _لعوررا ايم دب ةمات ةفعماهب عيد



 انقسم بأتم هامان ويعد 5:
 اضعباصحي كدذو هظع اج دث ريكا امسادلناةزرعمو :

 عرمتو جيصلا ثيردل ا هبروماملا تبي بو

 ميج بجوملا سو ميلعهدلا ايي هياع ةالصلا نمراثكالا
 ناوش نجرلاراوجيف هت ؤرب زوفلاو نابيالا لامكيلاثلد

 هيلعمالسلاو ةالسصلالااوقوشاوأه ذلاو رك ير امسارهشا

 ععفمنوكيالو نعضملا لوعفموسا نمو قنمهعرتساوهو
 ا ةرمزعفلاهنمرركتئ للا |

 هنسسالع ةدوجدت ا ذذا ل سو_ماعددا ايم دانعمو تانل

 اوائل واذاصواد ةقيتح ع وجولا لكن مولاوعلا
 أآمسلاو ضدالاف دووم اماكحاوامولعوالاوحاو
 الرج عمحامذادمالا اوه كلدعمو محالاواندلا فو

 يلع هال ايصومو دما كاوهف عيبا ىنوهذا»ايا هلعامب

 :ًاولود :ا نيكو شمل العدم نما ضئاو دج نمرينيإسو

 رحسالا الويب ءامس دوج ا ماقملا بحاصوهو كيبدج ا
 هيساتول هتدالو عباس ف باطما دبع لج كرابملا

 قاخلا نم هلر يلي كي ناب نتكردنمماهلابالوانتاهلبم

 كأس نم سيلواد ومش امبا تيمسولا هلي



 . !قتحاقو ضالاوامسلا ف دحين |توجرلاقف كموقالو
 ١ كاذيدل هج ةيِمسَت قابس هراعو قبس امكهاجرهللا
 هحلوايلعماياف كال رماب كي زب هتصس ةنماهماناو
 قالب قرحسالا انهب (ة7هرا امس هللا ؛ اش ناامهنب

 العا نمو ميعن يبا دنعدروامايعداعؤلابقلئ البق ليصكأ

 ياتدلل نمةنا يموسال زب هلبق داو ينوه |هتوبن

 اهقايل هناالا آلا امكمالسلاوةالصلا هيلع يجب لعنامكل

 ؛احركيلذب مدالوا روق يمس هبرقب باتحلا لهارشم و همز

 ةسورح# دعو هئلاسر لعجي ثيحلعاهللاو ابوه بوكيانا

 0 رست لفرح ا همسااماو ظانملا ضعب ةئينامكر كرشيع

 كمال داون ايكو سيطتن ةيدشؤا ليما ما

 نم ةنيطل تاراشا ىيرشلاوسالا انلو نيفراعلا ضعي لاق

 ١ نمو هيدالاهفورحة جنم ياهثدامو هّرروص ثيح

 رابتعا يفهيلعمْسا| لف لوالا اما هيروصلا هتنرف ةييح

 ظ يذلا ظنحلاو يملا امويالا توكللا ممنم دفورح

 ميم ف ئطابلا توكللا مهو كسالارقلا بتكديفو هب

 ؟انتنال مول ةّيحال ا لاصتالاو ماهرلا لا دورهانلا كالا

 ] لاو سولعوسالا نه وص نافئانلا ماو لاصفنالاو

 لارلاو ةنطب ةاشثلا لاذ انجاطاددس .ارىلوالا جم لاف

 ظ

 الجر



 هوورح يجنم هر وويرضعب يدباو لوفا يهتنا كال
 ىلا ةياممالسلاهةلاصلاىهيلعا بالا ارعو يرخاقءاشا

 ليتف هس نيلسرملاددعيف قلتخاف اولا نورشعو ةعبداو
 رحسمالا له يفرحاورشع ةثالث ل يقور شع ةعبراو ةياشالت
 ثالث هبوذارشغةويراو ةبامشاالثريبكلا ]لب قيررشملا
 فرحا ثلث مم لظنلو نييفرجتدرشملا فرح ا نال تامجم

 لطنلو نيثالثو ةسم لادن و نوعسو ناتئمايتلخت |
 ةوهرلا تالاكلا عيمجناإلا ةءاشا منكلا همساؤم ةعشاح

 رمهابلوتلاططدحاو ةدايزوهيفةجوجومىيلستلاف
 افيشلاوسالاانهاعوالكلاوازهرشعةثالثو ةيامثدلث
 ناندرعز نام هويرصوشلا ةمالعلا لاق داظمنم_بلطيلف لوطي

 الها ةياذكو انيعبجاو هظنج ها سورلع هدداايصابإبا نم
 .ًاهما:عمكداؤ هيلعدررهإفلوالا بجاد لا نبا نعزتنالو

 لوقنم لعدددا دبعنب رى سو هرلعددلالييوهف كل معامل

 تببدعناب ليقود وفابايقووشستاب قلي قلضابكرمنم
 يبس بش ليقورماعإيةو دما ةبيش همسا بلطملا دبع
 نسولرب داب الوانتو ا ةبيشه سار يفوداودالدجلا ةبيش

 عرفم ناك الدل ىيانلا دس ةرثكأ دحلالا قيضاو بيشلا

 تبسداونلا عشا ومورومالا ف ءارلمو مهفيرشو شهرف



 اوطباوبازبقو ثراملا داليزبكاوساب يئكشراداوبا دتينكو
 ريطللفت ديام نم عفرين اكنالا مسلاريطوطم ها لاّيبو

 ١ همعنال بللملادبعهلزيقولاب لا سر ف ىتحفلاو
 ١ ناكر هنلخ دف درالريغصةنيدلا نمهب اجامل باطلا
 يدبعازو لوشي هنعد)ا سي نمؤكراصنهتلخ بايثب
 ظ 270 لخدا ل جا نبادوقي ناءايحا

 ١ ذاكو كرا قصولاةيلع بلغ نكا هريخا نا ةنزرهظاو

 نيس ةنعرتاونو ةيلوادل يفر ا هسفدايي مرحوم
 نه عيل اورزيلابافولاهنماهرتكأب ةنسلاو نارقلا قطن
 6و ظدوؤلا نق ىعئهنلاىاقراسلاديعطق 3و ”عاين

 هل تنناكو كي دريغو نايرع ثيدلابفوطيناوائزلا
 ةرشامو ةدايشلادةباجلاةنادسلاو ةدافرلاوةياقسلا

 هنيكو تبتر مولعإ)ءلاورغهرساوشاو نباةريذك
 ] دي نش بدجة نس ىمانلاباسصال قاضي ||مهلبلاوبا ْ

 ظ ةكمهبمدقؤاكدكواقيقد يرتشافواشلاىلازخ

 رت هلعجور ور ارو كعكلاوزبكامشمفوسولا ف
 ممعبلاةامشاو كل زي يمس حيعبشا تح نمادلا عطاو

 .اناعورضلا وارسل يف عفرتال ةبوصنم هتداام لزتولا
 هلاثس هلدجسالا ئتسرمالد الييلاك ةريجو|عرونلا ١

 سيث



  اييماناكو سمش رعوخاوهوة:س دور شعو سمو انورشع

 ] ١ نكيرلو ومش دبع ةوبجبة تسلم شاور جس هيصاشاكو
 1 | اكرام هن ركيسنووتيا ف نايسالا دعت

 ٠ يذلا هيله قايد يعني ذر جنو نايف بايد اوالل|

 ظ ' قانمبع مس ىلا ىلملارق هل لاقي ناكر سصشربعوباهتيكو ا
 ليقع كأن او هرب اءابحو داسو ىني رق ياعاطمناكواوظل ١

 | «فانس بعل ةملاخ#لاف ه تتلذتف ةضيبوشيرق تناك

 . هللوضر نادل هيإولا جا ومو ضيبلارانصور ملا الب ليو ١
 ا "روم ىهذا هنعددلا ير ىذاشلاانمامال ةساتلا دجلاو هنع

 ١ ؟بياسلا نبم حف اش ئب» ناقع نبه ىمابعلا نب:ىيردانب
 | | ماسر وبع يدل در مشامو ادار يعاب دوول

 ْ | يصقريغصت يصف نب يكم لاهم يشير قرنع هلل ابكى من
 | وعدم هن الدعباذا اوضفي يصف نمداصلا قالا فب

 0 هيساودرطافدما د:لرتحا نيحةعاضفدالب يف نرييشع

 ' اهقدترعباشم مرق يدا جبد غلوب نيود

 | هلوقرفرعاشاربشج هيلاو هليبقرشع يا هلهجو دالبلا ف
 , رهف نم]ياشلاهدلاعمجدب ه اوي دب ناكيرمعل سف
 | ىيرمؤملا ما ةمجي دل ثلاثلا جلاوصو +0 دئلار اداب يزلاوهو

 ا | هلو تامهما ةنسنمإ جلال في ٍييارامل هتنبا جيزننب بزر صيف

 أ



 قب ئم كلم لوا ن اوف هيلع هموتدكلماهنعددلا يض ظ

 ركب بالكنإاةثرادؤالا كزضالو كن دقسدتعيال كالو بعك
 بالكلا نموا ةبلاكملا تعم ررسلانملوةنموينكتلاوفاكلا ا

 د رشوة يكسر دع يدب لل بلك

 انشديملا بلكزم جانالبدلك بتلابقو منوبة عي
 يقيفورم نبا بالفاله] يقم وفاعدبالكبرماذاناكوز يك ف

 ١ عسمال كلاثلادجاودقنلاب فويسسلاالج نم لواوسوهلابتل
 اانبابوهسنرل بارع لس دي |ؤسبو هيلعددلا ايمانيبن ما ظ

 اقوزر مو نسسحاب كد يبعيو بي ذو بلكو خلاوسالارشد
 !:تسئنالان ريبعو اننا عالاثاانبا يمسه الاقف جابرو

 يال ىمداسلا ريلاوهو هلظقنوبا هنينكمبلاوضبورمئبإ
 كلاموامالا )سيو لعدد اصف عم قبو هنع هللا يظرركب
 دعبامالاق نملواوهو صيمهوباهتينكبعكئباسي ايف

 ديورهمطخيف ةبورعلا يي ىمانلا عجناكلاوقالادحا يف ١

 مهرمأيو نلوئم هزار لسو هيلع هدا ايموبنلا ثعبم
 ناك حدر وب اوضرا هعاذّتراو عولعلابعكر مس عابتاب

 ملعمبدا اضئينلا ثعبمنييودنيب اكو دباوخراليفلا ماع | .

 نماثلا دجاوهو ةس نورشعو ةس ةيامسخ سو

 | لمستوورمو ماللاحسبيؤلنبا هنعاح هلا هطررمل
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 ' ااولريغصتو هليكو بعلولا هتينئر وتلاوهو ئاللاريفصت
 ب رضانبدلط تهكم ةمايقز هيف تييز يدا

 ] ” ١ لاقدناهنعظوام متوباهتيكبلاغنبا ةنانكو

 5  نكو كلضفب كموقاعدومف لوطب ترفظن ا يؤلدنبال

 2 2 لضقامان كقفربودمشعشو او كراحيوديلهج برع

 يع 57 لضنلالذسلا ل عارب ايلعلإو اهلاعفابّلاجرلالاجرلا

 بلغوا هتينكوكا اكلم ييرصفلاوارف نوكسيرسكيرهف
 وضل فانكدقوئاؤ شمرق بست :هيلاوشدزف د يساو

 | اعشتفييا شرقي ناكدنالاة درق يس يوصل

 ظ ىلع نوشتتدي عونب ناكو هلامباهرسيف جانملا ةججاح

 ليش درق كلدب اومسفهبوفهريفوسوم الها جاوح

 ظ نبا ةد ربع إ) ىسداسلا رجا وهاز عرمفو ثا ريغ

 رضاوهاش رق نا يق حسنه نعددلا يمهل جارجملا

 ١ هيعئاشلادنعممالاوسوزصالا 4فلؤلا لاف هنانكنبا

 .قيرقب هريقلتوزرهفدن يي ساعاو عا نياوالا لملف

 امور ضم هنالتقوىمايلا هنازيقو ل ديف مهل ةجرلو

 . ىضعبل بوسنم لطابفيصقدالوامها يدر ق ناب ليق
 هسا يضر ناضيشلا نوكيالن ايلا بز سوتلل ةضئاإلا

 . يعل ةماملا امها سالني انما



 ير م ا

 نطعب هيلع هني سيرف نم ةدبالا )سو هيلع دااييدلوتل
 ئهزعافوساثي ثرراىلااوداهشينكو ك كلامئب الفل ف فافحلا |

 دير ضنلانبا ميرعلا كلم هنال كلذ هل ليت كلي كانم
 ياورلاجو ههجيو ةزاضنل هب بذل سيق مسا نوكسفا
 :دب نيحوتنم نينو اول يوه نادك با دلتغاب ْ
 كسول قفة بعلو لا انانكلا نم لوقنمايرحش لا
 هموثإع .اراانس ناك ة نال كيل ذب يبس ةلمهلانيعلا

 نسحلاوبالإةرضنلاوباهتينأ ومايا تالا ةناكلاك ظ
 كذرعلا لامماعرعوب ]اق يسمتالا مالس ئبددلا دبعئيمالس ظ

 اكشناكو 3 هز رز ئب ةناتكتكردائباي ةديبوؤهنبالا

 هزضيو ةيلعلهيلا جيييرعلا تناكوردزلا ع ظعانسم
 وعدي دح يديددمنمىبن جهرح نادم هنالاقن

 وعسافق الخلا راكم ناسسحلاوربلا يلا تةسإلا ظ

 وروكذلا نمةنانك لووك عيل زيا ؤرشاوم هزت ظ
 اعو درو هب كلل نارضتلاو ماللا ناكساوميلار الركب
 اوامر رو اذا ىتح نضر لكأيالا داوج ناكميكتل لاق |

 لكاينا ةفنا مل هيلعؤلاولئافا :ارجدي ري ىيبوضو

 ريغصتيازلا غنية مهلا الل مبةييزطا نحب
 يحل ولا ددعب لاضئاو مكمل دساابا نع ةمرخ

 لق



 وغم اتّييس جير الاف ةييرخام اهيفلتق

 «رخ | نبا ةهرمالسلاو ةولصلا هيلعمجهارنانيداعتام دع

 .لادلا نوكسو ملاعضب ةكرذمنباديجدسإ بيبح
 رماعلبقهورعه مسا ورش قاكلا مف ارلارسكو هلمهملا

يجابيراثرداةنال دكر دب بل زي هلا اوبا هتينكو
 - ١ ر

همالو َمفبو م ملارسكيىادلا نبا فايف هنع
 افيرعتلا 

 بيبحه رسال يقووزعوةتينطيكالا دنع رسولا هتزظو

  برعلالرتواو ولايه سو هيلعم دا اصيل ةيبلتدبلصفلا همسي ناكهزاركزي درا يبل كربلا يره نضلوزوهو

 , مالسلاةيلعانامتللاومظهتكة كلل زعا عطف عت
 ١ ةناذسايلازوسشالاقدنالسو هيلعمدلاايمهنعركبو
 ظ تس تاماملو هضور فٍليمسلا نر ةركذانمؤم ناك

 ال 4 تامدلبب قتال نا ثرزنف هيلع ف رلخ هن جاوز

 ١ هصياس تحرخو بياملاولاحلاتمرجو ئساولظي ١

 هال ارسارزه فدنخ ةييايزغل اهب مرضف تنام ىثح .
 حف ضرر ضم نباافو نونو دز مهمل لالارستكو ءرهيلا
 ١ كواوهو سايلاوبا ةتينكووررعم_:سنؤرضام نعل ورقم
 ىعلطفسائوص س١ ل١ئنسحا م ناكوان ملا تس نم

 الدف كادباو لادياو لونييوهو يش مري تيزضاق هريدي |



 دل تنداكو ن ,رعلاو اريل صا ناكف كل بت وف ءاوسلرلبالا
 هان ضخيارش عرزبنم هتافكنمو هفايقد ةساف

 مسارَف ناكدناذ :ارضماوبسال ةتاتبط دعس نباكدرو
 دوسروارضم اوبال دىؤريإمهنع هللا ىنمز سابع با نعو
 ١ ةياير فو يوارباذلم اعني سمان اك امهناف ةاخا ينعي |
 ردو مالسالا يوي مواربا ةلم ايد اوهنافارضماوبسالا ظ
 لسهتغضرم ةيدعسلاة يلج شع يزرلا دئاوهانو ظ
 نع رمشقاامل هندل لج ارضمرضللاييولسو ةيلعمللا ظ
 هد يقذ بهذل ١ارضمدخار ازئاوقدلاولامةعسرو 22 ظ

 نان نبأ نيرثلا ةعيبير هلليقفييلا ةعيبسر ذحايارجلا
 نيخكهابانإل لياقلارذنلا نميازلا ةنجو تونلا اركب

 دير حف هب حرفف هينيعازيب ةوبنلارو يلارظنرلو

 دولولاالو حفر نز هلكاذهنالاقونريثكوعطاو
 رلحامامالا اهقيعواولاقةعسروباليقوداياوباهتينكو ] 3

 مسو هنيلعمرب ا زيبئبلا عمن عهدلاىمرل بنحب . ظ
 يلع يزرعلا باتكلا بيكم لوا لواوهرازتورازن دج ظ

 هتيكولارلا د يشم ١ نيولاوهلا خابرعمئباا عمصلا ظ
 ””ااغو بورح بحاص ناكهنال دعم هايف دغانمقوبا

 ةظلاور صنلاب داعالا الحا برايبرحلو ليشارسإ يتب ىلع



 . ١ يلايلاهتهدلا جفا برعلا طعرصن تجلت درر: طلساملو أ...
 تيانا كاذذاليئارسا يبين مالسلاو ٌءالضلا هيلع؛ايمرا

 ٍافالمما لوثوماشنلاإلا هاحاو دذاب نعهجخافادعم

 اايبرا هبل عفذ نييبلا هب محااميركايبن هبلصنم جرحاس
 .همايضر سابع نبانعييرمو قاربلا اعد جو ليقكلذ

 هنعم هركذ هنا مدقتلارضماوبشال ثيدحف هع بامهنع ظ

 اسقودداو ناندعودعمو يمامة زخوه نيرخكالاجر ]

 مثيركذئالذا عهارباةلماعاةامدهناوهببشو دساو منو
 :داملا ةرابعو صال يفئلؤلا هلاق نواسلااهب .ركذيامبالا ظ

 رضم ب ناليع سبق ليئطسو هيلع هللا طيموجرت جبانلا
 هئالاقوروكذملا ىدايلاوداوهو نونلابىسانلاهرساو ظ

 تمهنشن | مالسلاوءالصلا هيلع يعيساانيبانيداين أك ١

 نيعلاب ن اليعو نوثلاب سائلل بيل ناليعىسق نا لعف
 ىيعلا ٌمفب ناندعئرااهيلا يضاف هل ىسرئرحسا هرهلا

 نمدوخامؤلاامهنيب نيبودو ةلمهلالادلاناكساو

 عيال وهضعب لاةدعموباهتينكدب ماقااذا ناكل اب نرع

 كتاندعدلووناطشيو نانرعئعباسسالا فينرع

 قاوسا نبا لا نيرهل لاقي ناطحت دلو سيقدم لاي

 مادا لصاحلاواهبن عجب هيلاوايلكن ملاعب ناطقا



 هال لاو هنان رعو هينناطممحت نيرسف نومسقني برعلا ظ
 وة نابعشم هينانرعلاو توهرقحوابس نابعش ظ
 نع ؤميبلا «اوراموه هونركذ مدقتلا ثيرملا اكوا ذه

 نا لانو سانلابطخرلسنو هياعدرل راسيجنلا نا ىضا ظ
 وش فدي درسا هيسس نماكانقسامرث ذو هدلادبعزب دج ١
 الحفر نعهدلا ئلعحالانييتقرف سانلاقتفاامولاق

 ؤ نهائي ف صيظذ يول نيب نم تبخل فرخ ظ
  نجاملد لك ار نم تج جور هان زياةيلهاجلارمعا
 ا اناف ياويل تيمشنا يتحمل نرل نم حافس إم ظ

 هنسس قاضيا ىنهيسلا يدرواب ادت يا م اريخا
 | ديول ظ

 قا متون ةارلا تناك رلى نيسلارسكب حافسل
 يقول ارا الجت دبا ظ
 ماترالإإإا ةبيطلا بالصالا نم ئلشني هدلا لزم رول جاف
 ظ تررط الا ناتسعش بعشتالابزومانصم خشاطلا

 ظ ميسر ديلع د ردا. بارقة يودرم نبافاخ دريحف |
 تا لقوودتتامكألا عفبيارسننانماوسر ظ
 جالس مدا هندل نميئابا ىف سيل اه و | رهصوابشض
 قب نو ريخنمتثعبااضلا يفرو ماكان
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 كرز يكدرو هيف تنكئزلانرقلا نم تنكيتحان تفارق مذ

 رهف رف ل صاريخُيف ئاعجاذملا قلخأكهردا نإ نسحرتسب

 ١ مهريخف اتا دفاحور يااسننوهريخاناووهتويدريخف

 | ٍقاسو ةريثكلا ثيداحرلا نم كل درعا لساااتيب

 .ص/السلاو ٌءالصلا هيلعاشيش يصوامالسلا هيلع دانا
 ظ

 أت .ارهطعلا ىئالا ةهبجت ناكيزلارونلاهيضيالناهئافو

 | نايل نورقلا يفاهبالوعم ةيسولا هزه لزتاواسنلا نم
 هياعهرلااضانيبن دل اىهدلا دبع ملا رونلا تاذزصو

5 [ 

 ١ تباري نا ماه نعركاسع نباو دعس ايفو

 . موراعهمالييوبلل ترتكلات هيبانعيبلكلابياسلا
 رمانم نافامائيش الواحافس هيدت دو اف هةيام

 ١ قاس نادعب هللا هح ىلؤملاةمزلىلا لات ةيلهاملا

 نلعوزلانهزخاتن كلا هريغوةمرزتملاثيداحالا

 ١ ريغإسو هيلع هدداليموبلا انا ثيداحالا نميا
 رفاكلا نال فاك هيفرسبل اجو مك( ىلا تاهماوايبالا

 ١ امكىغ لي رهاطاووبركالور اتم هزا هتحفل ايدل
 مينابة قباسلا ثيداحالا تحرصرقو :ريراصلا ةيالاف

 رهفاضيإو تاهاط تاهمالاو راك, بالا ناو تفراتذ
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 يالا ىصنب نيرلسلا حيف هو تفل زها نماوناكزيعسالا
 يلاعت هدد لاقاضياو نيلوسر لكنيبنمانكو نيبذ عمانكامو ا

 هون تن دزرلا ناريفريسانتلا دحادعنيدجاسلا ف كبلقتف
 م صازهف عماسلا دجاس نمو سو هيلعهدلاايص

 . ٍلرعانمهرلادبعو ةنمأ هيلعمرد ليصؤطسملا يوبانا
 ومان و لاق طسو لعهد طيمدل نيراقخلا برقاامهئالا
 اوتدتلبراو ظافحلا نمدحاهريغ دىيسمتيدحؤ لب قحلا
 اهب ةبصوصخ هانز دل ابحا لات هللا نايف نعطنل ا

 ظ 5 يارقلا »عري ةيحدنباكوثذ لسوو يلع هربا ايمدل ةماركو ظ

 ١ يلعلاقعوا عرش نكمم كلذ نال هلم ىف ىسيل ءاجلا و
 نوكو اج دلو نآرقد هرمالؤ ةريموصخماو ةمزركلا ة هج
 د يسوسك اربع دل تول دعب عفن هب ناميدلا
 | يعول فوت ذاراستنالا أزل امامةمررأ اوأ

 ظ درورخأ ليل دل هم ادا نمالا نوجان حهطو ةرزنشلا لعا
 ايلاريافةريغو لصالاؤ هيلع دب هرمالامب كلن نينلاهلالاوقا

 ٍْ دياباف نييرل ناب يزإرلامامالا زجر ةولوقا داضم نم

 ' كبل نيرلا قت امالالاقوالصاكإ در شل سو دلع هلل 1 ظ
 ةىهجسماهلكإسو لعهدراليمةبش ىفيلاة

 هدلارصء سس يفوقرحاو ا ظ

 ملع



 يشل يحس نال ماسلا ةلصل لع اسر سرع
 كليبات انقذ دقتعاذلاق ويلا دوجولامالسالا ماك ةرصلا

 لسب د قلو ىهتنا خلا واينرلا اارستثهنعلزثالو هب كسنو

 ةماعو ةصاخمدقن امجد دالا ككهرلا دمج ويسلا ظئاحلا

 ثالث امهيفىلا هز يتحرسيو هرباعمرد ااييديدلاو ىفاسوصخ

 مسبو رباع درا الص وبلا بح ]كاع نيعتباماويفركذ تافلؤم
 دحاو لق نااعةلادلا ثيداحالا لقن نا كلد نم ثدافتسا

 يلعاهب دتسارخلا ثيداحا هلقن عم هئاميز | هاريخهنم
 فلؤمللا لاق اريخ هعينصنعدرلا هر ج نياسماوناكوملا ١

 دزحلارز لاو ةلكسلا هذه يف نقولا ضعب لوقئسحاامو

 هدب ايمئنلايذؤيدق كر ذ نال متن ةيئامنارهركتثم

 تاومالا تسب ًايحالااوذؤتال يفئاربطلا ثيروإ)سوريلع
 عافت رذك) سور لعودل لصةاذانابنرالووجلا لاق

 مان ئبا ىسمّسلا لفف احلا لاقام ئسحاامو هنم بثيرحل نا

 امهيفشمدلانيدلا

 افيسما لشن هبناميال ٠ أبا انتو هماايحاف
 ' افيضث يدان اكن او هرب دف الدي دقلا

 , ةبقسيإهنال ةجلاهيفموتن ثيرملا نعي تولعو يا



 . .سجيا مو لب نفل اكؤيعضلا ثيدح ياهي عب و
 ىافحلا باهشلا ةمالعلل بسامهداربا انه

 باوثلارادودلهملا جف هدلع ماقم هلم يدلاول

 بازملا ميلا نموت فوحلاف هدل ةداضفنم ةراطقو

 ظ بانعلارابب ان ةلماح ٠ تغرؤ هل ماها يكف

 ١ دش لاذ الخلاب عيمجيإعوجتي هناررفتامملعه ببذ
 | ياندعيلرغ ىلؤلا لاق ]سورياع هدلإلسةيدلاوامسالو
 رنيم لاوقا كلل اليورو يلع جملا بسلا يفتن روكذملا

 بحاصرنع ثيروملاييف وخل اغسل يشاهنم تبثيال
 ضو دوعسم بالوقف نمدنا جالا نكال ىبودرفلا دنسم
 لاقيال هلثم نزل طسويراع هد ياصديلا عوفرلا كعدل كلذ
 سلا ية اذا ناهلسو ولع هداليدنايارلا ةوجنم

 انورقواطتتيرر لاق وباسنلا بزكلاقو كسم :تاندعيلا
 ليقاذا تاكفن ا دوعسمئبانعز تن ولوقاا اربشك يد نيب

 د وتو دامو جونموقؤبق نما ,ملاالوق

 يعي نوباسنلا بكا هربا ممداجال غدعب نمئذلاو

 ظ دابعلا نعاهملعهدلا ينو باسالا هلع نوعدي رجهدا|

 ظ نائرعيلا بسن اينالاق هن اهنعدرلا يذكر ررعنعيؤرو

 نعورلاهمجب كلام مامالالئووهام يردن الك ا دقوفو

 لجراا



 7 كلَزب ربحا ئملاقو كلذ : مدا يلا هبند هفريلجرلا

 هراازرمدربا لوسر نا لعةج ءامجالأ فا ىلعلاعمجا ةيحد ئبا
 لإ لوق ىهشنا زو رحلو نانرعيإلا بشن اهنا لسسنورلع
 هللا هجر ىجانلا ظفاحلا لاَ! ةنييابتملاوثا كلذ ةاددو
 روم قيرشلاةمالعلا نعزتن هن |ةعامج نبا علا نعالقان
 نيرلاءالصة لود ةباس فاوجلا ينيسحلادعسا ينماقلا نبا

 اندعرعباهفو هصنامنولمبلاهليابتلا هباتك ف بويا نب
 فال رالسلاو السلا مهبلعددالاعغ يللا يعاربا ل

 انضييثب ة بامر قواه مضواواهنسحا و طوصارشتنم |
 أمهنعورلايطر سابع نبورلا دبعن عفا جام بسلا ف
 | نيب اؤشلاكبشا فيا لعلارهاشكا يايرقتسااويلعو
 كاىلعبلاو يربوزلا عانفلا جاو رماد يدارغيلارفعجييلا
 ةعاجدند قوعراتووهريغو يسطفالاويرجشلاو
 | نىسانلا نيسؤاو عاتب با رعلاو لئايمرل اك ظاوحلا نم

 لا باتكيف يزوج باور هريس يف يل اردبلاةمالعلاو
 قارعلانيدلا نين زيلجلا احلا كيد يف راق نمئلوتا
 الصدر قاسن | روب لاق تيحد رمولظنملا هّيربس ف
 5 هضم ناندخيلالسو يلع

 وظنلاازوواوحد ىصا هرحجريتك قلخ ةدعبد
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 ظ درولاٍؤاقاديزن ىضعبو هددا نبا مسالا لوقلإو نان 2 |

 هدجرقيروعانموقم .٠ 5 -د ل اودداوامهشيب |

 مثضئاوع برعينإو 5 ةأيرعي ثنايا جريتئاوهو ٠
 للف هلصتو هل با ٠ لهمساو تسبانوهو

 رخاذهوروحان نياوهو دناي |عراتئباميهاربا

 افران ةيراش ثااوعو ٠ حويتزبق قبس يزلاريغير
 | ماسالب ارش انباوهو , كاش نبربيع نبا هل با

 0 اوقؤياص حوا وبا :

 اهيوامفوهو ةورخا نا هاو شوتمنب كمال نباوهو | 1 ١
 لعينايف نيلي امم نباوهوههبادري اوعنامف سددا

 اس انبر هيلعاص١أمكا نا هنا ثيشا ىشماي 6

 هللابىراصتخاللا مور هيلياق فمي كلذ طبضايع رعت دلف

 كتيلادو ةرمهلاوضبدداوةريهلاوضن داما هنوعملا

 دشنت عماوضفووولارسكو مداوضب موقمو نيتلمهم
 عبو ببر ع كاك ارخلا نم ةيهماجف نونبر وحانو

 ةرئاس ةرهقتذ ةموتفم ةيقون ةاننميرنعج نزولع
 ةانشب ب رعي نياوهانهروخانو هل مهما هجوتغمارن
 قر جومابف همومظمارف هنكاس ٌةلمهم ئيعذ ةيَنَغ

 يشف :عوتفم ةيتمح ءانشمب بشل نب فر صنم

 اني

 ظ



 ديوس مك وج

 ةانشمب حراتئبا مالسلاوةالصلا مهماعزبل لل ميهاربا نبا
 جلبة وة لم هما هنكسؤلا امهسيبد ل مهمارفةيقون
 ةريغوهو جربت لبق قباسلا روحان طبقي ر وحان ئبار وهو
 | 4و اوف همومضمارف قلاف ةمهتم نيشب عهراش نبا
 ةلمهلا اكل لارباب# ل ةيراسزبقو تلمس يقدةمدجم
 يسودحوتنمةزمهب رسال بقو ةمهمانبع ةرخاىف

 خنباوكر نبا ة مهم نيغو ةمومظمارو ةدكس ةلمهم ظ

 لاقيو ةلمهملاوا ةييعلا نيغلامضوزرلا نوكسو ةزمهلا
 انب لاو نبا ىلا | مهنسب نينا مهلاارلاونيعلاب اوعر هيف
 الل دبة منيغي ةلاثلاقبو ةجما ف حوتنممالف
 هدكاس هر ةانشمايف د حوتذم ةل مهم نيعبر بمعنبا

 لاين ماظ ايوا لعالم ةيدعبإا
 نين الاهش نبا برعلا باسلا عاجوموافلا ةانشلا؛ايلا

 ا ةرهمانك جوتنم مالف قلاذ ةيبب
 ةنركاس ةلمهما ف ةزمملا خفب دفنوا نبا ليكولالا
 لا هايلة يلم



 ةالمملا هيلع جنيب ل شفا ميملا فن ةلمهمنيسب
 وهيمع كوب وهلكابننالاولا هيلاوهبحاومالسلاو
 ريغ سرئلاواهرارثوا همنا هلك رعل اووهيبرعو

 . ١ جادو جوجايرهسع يبو كرتلا لعامرهريغيولدب ١
 امو ثفاي هيا لس نمد هن اذرحوعون نموه نمو
 نمره افدهسجو دعبفلاو ريربلا ون ادوسلا طع ١
 رهؤا شو نينمؤمةقالذل "اوه ناكو ماحةينح لسن ظ

 ميحملاو ينليفواس فق لتخاو ةنيذسلا يفحهببا عم
 لاسلاو ةلصلا هيلع حط نياوهمأسو يبوسلهلا

 ظ رسمك ثنو ماللا دعب قلاو فايف دجوتنم هيب مال نبا ظ

 نايلالارباب يمال لابو قلاريغب ياك هيئلايو جيلا
 | ةودشسةرووفاناشئ ميس خشب وعم نبا عماخ

 ةييمنيشف تو ةركاسواوف ناقفتو ناتمومننم ظ

 ةريماخطر سكتو خفر قو ةدككس رالف نلّضو ةحوتنم |
 :>الاقيو دوم تزوب ودام هنيب نيد خونخ نبا

 معالق و معالاقيو ةنكاس ةوقمءاضودل |وايفلاب ظ

 ذزممملا؛أىلاب جومحلاقبو ؛اه يلوالاء انما لاب اب يا

 هرلعينلا سيدرداوصود يجبلاقيو درعا لدبهلوا يف
 ىإسيلر دا هىسا اع هضعبر صفاو مالسلاو ياللا
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 أ ليقو هلمهم لادن ةنكاسإرفهجوتنم ةيس انشد ريأأ
 دري لاق ةررهملادواراهدعب ةنكس لابي ادراي
 ناربع دراي ةلروتلا ف همس لْيقو ةلمهم لاب ليقو ةيعملارب
 لاللاب يادري ئئايرسلاب ليجبالاف هوساو لعباض ةريسفتو |

 رحيمب لييالهم نبا طم يب دعلاب هريسفتو امهيف ةلمهم ا

 يئاراللادعبايلابلاقيدقو نلاذمالؤ ةنكاس اهنا ةعوتفم

 مروملا يبرعلابريسفنو باربع سا ليهم ]قو قلاريغ نم
 ايف ةجوثفم فاقب نديق نبا هلا عبس ييالهمريسفتو

 هيفلاقيو ةحوتفمامهلوائينونضةنكاسةيتغ اشم ١
 قلاؤ ةيتحت ة انشا يب نشا نبا نانيع ديرو لعن انيق

 موتلم رم تش ا لاقيوفإ رجم نياشيف :قاوسكمنؤنف

 تلا لاند تسون الاقي نعم نيشوةم ومطعم نمو
 او سس وع جب
 ظ قالب همساو تانيا بر علان ويس ةوةةزمهلارسكب

 | نبا قداسة بررعلاب ةجوتنمةدودهمةةزمهب شيفا

 ئيلس وب ىديلع هللا يميل ثيش

 هشراشو ثاشبدينلاقيوةفلشماثف ةيتخةابشم اي

 يلع هنوكل اه ويف فرصلابى قسما نيشلا لاما
 1 انامهم تبو وهو خونك نكاسا و طسو افرع اةَّنِدلْنِإ



 سابع ئعو ٍفرصالب تيس هيف لابو فرصالب لاقيد أ
 ةنايولإبو ثامثيو ثيش ةينايرسلاب هناامهنضفسس يدر ||

 نيسنوملا ةتاجوهمالسلاوالصلا هيلعم ا نباشش

 ديوب ليقوررشبلاوبا هتينكا سو هيلعهرداليمانيبملابا |
 .مامالالا قاخلاوباهسلو سادلاوب |ايراؤوإلل ةيالرفو

 امسالا هزه درعيف مدنع فالخال هدلا هرجر يوونلا ١

 وصواهضعب طبضوو ونلتذياهنافانركذام لاو درسو
 0 2-0 | هج قلإللا لاتلعا (هتكرلاو ةتدعرقو يمتنا ةظفنل

 | هدا 7 طاغ ةمدلا
1 
| 

 مذارا تئلعت امل ىلاعت دنا كر ةوهتيلز ا قباس يفةؤبن

 لبق ر وتلا نضح نم بدلا ةقيقحلازرباقلخملا داجبإب |
 ولاوعلااهنم فسر نعبر تاقول زم ا نم نياكوهام دوجو 0

 رلاسر مظعب هرشدو هتومنقبسب لاعت هدعوغ اهلك ١
 لسونيلع هدا نيه تن جن اوخ د جوبرستاو فلذا ١
 نيل اوعللا الضار عالا ؛الم اب رهظك جافرالا نويع ْ

صار قلك نا هنلادارااملرابخالا بعكلا اهلك ظ ٍ
 ن

 نيلاةئيطلاب هيشاين ا ليربجرما لسودبلعةدلا
 دج

 ةينرلا

 . فخر المو سوورنلاة لاي الم يف طبمف ضرالا بلقأ



5-5-6 0 

 اةيدصسم هع 0
 | تءاصوتحةنجلاراهنا ف تسمو ٌةنرجلا بارش هفراوهو

 | يسرلو ىشرعلا لوصقالل ادب تناعوغاسيبلا دل
 قال يجو ةلبملا تؤرعفر هلام ضرالاو تاومسلا يو ظ

 نسايم تنازل وخيول

 ًانورقم_يلعابونكم د ساو شرعل |قدارس وم سوهبلع

 ١ نميبلا انه هبر هل لاو دعيلاعت هددالاسفيلاتةرساب
 ١ ةالولودمضرالافودحاءامسلا ف دمساكتيبرد |(

 السوثمهلر فطين ا هلاسوانراالو امس تتلخام
 ظ . انيط مك ناقاملو هل تغذٍل سو هيلع هدا ابد رح هيلا

 ظ يحاول ئنو لسور يلعهرلاايمانيبل هنممجرغسا

 ] دال دييعاوش مالسل اوةالصلا هل ءايشالا لبق قايم ا

 ا نزال هتيبرذ هنم تحرج سارْعب  هرلا هيف تؤئقنف

 ا نم وصقل عدسو ملعهداارصانيببنفوهماع ناغيلا :
 ظ هناهبس هسا نالزسرلا لوسروهرَّرعَةطساووقلخلا

 اةتلاس دعا اعوام ثلا ذط توا 5
 ظ ]ظظ*هغ ظ

 ا |ايبيرونو ا ونوع

 ص سمت



 ا
 مضي ةحاهنعةكيررلا هتنكنافيلا ةريهمداراف ءاوح
 يشع :ياهر فو ثارم ثالث سو هيلع هدلا اييئينلا لع

 00 ١ قمسفوشلاةلكلابو لوقا

 هت ىبن قبس سو هيلعدرلا طه يبن يفرش أةّتدلاناهلوق

 . | هقيقحلا دابياب هتدار تتلعت ل اهي هن كلو هتيلز|قباسُي

 || ىلاوث هدا اهرهظارونلا صحت نم دوججوملو افلا ةيروملا
 ْ ةاقشم ةيبونرلاولخويحية يشكل هرثكلا بيغنم

 ةبْئانحلاوعلا نيبو هنيب ةامساف ةياجرلا ناصوالا ةيجرلع
 . اهجالا ديلا لسويال قلما نيبو هديب اب ا جرلاعلا عيمج ف هنع

 مجرُو عرسان اوورسناشالا هلوقبهنابساوبلاراشا

 ةينارمصلا يوتلاو ملال ةأمسالاعيجةتيتعلا هيف

 لبقرمالاو يهسلل هظمورمالاو قلجلا عيمجلا بماهلعجو

زرلاربع ثيدخ كل ذر هاشبو هدد هددااندم|هليقعرمم
 كا

 ١ةاش ثيحا ]

س | اكداذا تاقولؤلا نم نياكوهام دوجو
 ظ هرلابهراعل انذاث

 ظ نع يربح ا هدلا لونسر ايهنعدرلا ينيررباجنع نسب ظ

 قلخددلا نارباجايلاقايشالالبقاكتكدلا هل ئيشس لوا

 . [3تلاب دودي رولا هدر عف ع نمكيبايشالا لبق |
 ..|ولقالو جول تقول كلذ نيرو اتم



 رّقالو ىهشالو ىضراالو امسالو ثلمالو رانالو ةنجالو
 كئردوسُف قلخلا قلي نايل اعت هساداراا يلف يشاالو ينجالو

 ] وللا اضلا نمو قل لوالاززمللا نمقلخ لرجاةجبرا رونلا

 نمور ازجاةعبرا هبارلارجلاوسفوخ شرعلا ثلاثلا نا

 | يره نرسل نيضرالا فاشل نمو تاومسلا كوالا
 نينمؤماراصار:لوالا نم واخي رجا ةعيرا عبار لامس
 نارون ثلادلا نمو هرلاب ةورعلا مو مهبول قاشلا نمو
 لاق ثيدحلا هدلالوسردمحن هدلاالا هلاذل ريجوتلاوهو

 ناكأمل ثيرالازهاعمالكلايف رس ىرقروكزللانااتسا ||

 درو نما لعل ورع يعايد نك

 رسملاو يروجلارونلاو ميظعل ئيبلابهامسو متزكلا هيجي
 رلاليمديا مس نموساملقلاو تانياكلا هنمدجو) يدحمالا
 جولااوهدسجو ةحفرو هئاشتمو هلصا ةنوكل لسو هيلع

 يسرألاو هيفبو قم ارما يوتسم هنوك شرعلاو كلذك
 لوتس حييرلا نمو حييرلا حور سو هيلعهددا ا ومش جورلاو
 اندعَرَص رولا دوجولا جورومفاولصاوهو دوجوم لك
 تاف لاو )امسالا عيوجبؤ همس يراشلا اروي
 | هنمم تيوكأ ب اوهف ةعيجرلالاوعب قولي كر حين
 :يسنممدالتاوهف أ ئم ةيرزلاثروكتامكامسالا



 لمتسلاك "4 ههبج تستولي عئايفتتي جرد

 ل سرشم لؤلا لوق يع مازعو ةرس ىسوق وكذا مرخاإلاهىنئم

 ريطظعر هر شبو هتوبن قبسإ لات هل عارخ اهلكولاوعلاهنم
 ناطقلانبادنعشيدحيفو قلئيول مئاو كلذ لكهتلاسر

 ماع لارشع ةعبراب مذا قلخلبق يريدينيبابف تنك

 دسجلاو جورلانيب ماو لاق ايبن تبتكواايبن تنك ثيربخ مو
 تبجو م هللا لو سراي اولا ةريره با نعيد مرتلا يدر

 ١ يلا نماربت ا دسجلاو جورلا نيب داو لاقفةوسنلا كل

 ١ قمومو هيف حيرلا جنو مكارومظزبق ققيتحيةيلعالا»
 هلا دعنا عصو دسجلاو جهرلا نيب مداولاقايبن تنك

  كاةزكومهضعب لاف هتنيطؤ ل دجال دكا ناو ئييبنلاوشاذل

 هدداليصهبندقو عيمجلل ةباينلا فرش هصاصتخا نعئدي
 هشاالاةقيتحلالعايدعب مل ىلا هتيصاخاعؤ سو هيلع

 ظ قحاب شعب يذلاوركبابااي مالسلاو ةالصلا هيلعدلوتب
 نمدارلا سلو كاد فرعاؤيبر ريغ ةتيتح وف عيرل
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 حافرالاولاعيئاهريع م دسولا كاذاهل تبث هيلعلا
 لاقماعيفلاب داسجالا لبق جاالا قلخ أتت هدلا نا ؛اجامل

 .فياقيملاوهتياتحنمةقيقحللاةراشالاو ا ىكسلاتلا
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 ظ هتقيتحاوملع ءللطالاب هصخنمويئاعت هدئاالااهملعي

 ٍهصتملا ؤيرشلا لس جرخات ناو تفولا نإ نم ةدوحوم قصتم ٍ
 04 -28 .٠ ٠

 ْ 8 ىف ه

 ١ لامكو هتقيتح قاصوارباسو ةركذلو ةوبنلا نايت وفاهب
 ا ٠

 مسبو هيلع هلل ايا صرخاامناو ةرس سدو هركذ هامل

 هتقيتح وش ايبن الا نوكل كل ذهتقيقحةيثرماضتقال
 انؤشلا نيزمكيولام عيوجم هنعابايناوناكهلبةايرهظذاذأ
 لسوريا ع هللا ضومث ال مكمر صانعل اولاع يف كدوجو نوكب

 | مقيقحو دلل حملا وص عرهظ يذل الماكلاناشالا
 ١ قشكت |اهبيكؤاهسنن ايت انلارظن عقوامل هتتيلشو
 ) ةيدمحلاةريتحلاٌةارم يف ةعبطنم تامولعم ا ةييج

 هتيبرم نم اعياال م يراالؤ در شم اولعلا ف ناكأم بط

 | يش ةيهولالا نيبءاهنيب سيلذا ةيدمحلا ةقيتحلا

 | لسلاوةالصلامهيلعايبن الا بتارم نماهريغ ف الذ اببا

 ياا ثيرءارسف نم نارهظ َقيَمَعل!انهجو ىبهتنا
 يلا ل سد رلايبنريصبس هناباتتمرر لعب لاايبن تنك |

 قصوو ايش الا عيمجب طيح اقتةرلا لعنال يعمل اذه ١

 كثرقولا كلل ذى ةومذلاب حسو هيلع درر ىلصيبنلا



 دل نيكول لتس زد رلا يصسامب لعل درجت كاذبدارملا
 هيب نال دسجلاو جورلا نيب ماو يبدنأب ةييموصخ
 . نقربالف هلبقو تقولا هلل يف هتوبناعيددل ل عيايبالا
 . انيرب هتماربخ الجول سو هيلع هس ايسد ةيبوصخ
 ْئم هررتتام نا لعاواقتهنلا دنع لقإوفرعيل هتمالامالعا

 اقكلوُف هيدانيإل ليموي سو هيلع هد الس هتقيقح وجد
 باكل ميردتتنكامانرم|نماحمر كيلاانيحوا كا ذكو
 ناروكلا مهارباةمالعلاانخياشم خيش هتقحامل ناهيالاالو
 .(نوكي نا لحي هناوهوليسلا دصق هبانكيف رس سرق

 باتكلاامّيردت تكامدلوقب هيلاراشملا نمزلابدزرملا |

 نم حاقرالاول اعف ناكيذلا يولالعمدقتلا نيزلاوه
 قولالا نم هؤاذس دخاو هتوب ماعاعةمرؤتماىينلا

 | اور كييانيحوا كل ذكو ينعم ا ناكحيرشع ةعبرالا
 دربل مورلا نيب مذأوةوبنلاب كيلعاننم نيحانرم نم
 كالا نمراوعالا كلت نم بولا ثاذؤبف يردتتالم

 ١ كريامانهلاقوش ناميالا ,لو باتكلاامرشعةعبرالا
 اهيإ دعب تن اكدت ىب نإ نم ثيداحالا عير هاظ

 فراولا ديان خيش هيلا بهذاماعاماومدا دسج قلنا

 ىشاْشْملا



 ظ | يلع ةتباس تناكلسو هيلعدرب نلصهتوبن نإ نميشاشنلا [

 نيحيلعمنقتملائيزلادارلا زعلت ادع امودقلاو جونا لخ |
 شلل نامزلاب دارملاناكث ااماودعاهساو برقا !مامدتماقا

 لزنلا يولاراع قباسلا نمزلاوه مالا يردت تكامب هيلا |
 ةيالافالوسر ىمانلاددلاهفعب نيحاشالاولاكيف هيلع ||
 ىكو ناكيتم هناوقاثيملا عوقولركدتلا «افتن اراعل دئامنا ظ

 ن الف ينالااما ديجوتلاب يرورضلا) علاافتن اعدل ناك |
 لوالااماو ايالا بسنب/ق يلي كام مزلتسي هءافتلا

 ناصدقو هبربخااميفربوملاقيدصتوه ناميالا الف ||
 الوقيغدلاال هناب قاقيلا منسم ذخاذا مراخ تملا
 وناحيلا نباور برج او ملا ةاهراماعةريغبر

 || يلاعت هلوثىف هنعدرلا يضر بعك نبا يبا نعوصريغو
 اولا ومتيبر د مروه نممكا ينب نم كبر ذخاذاو

 عتطنتماممروصي رهلعجلاءرمرمعمجلاةنوللببلا
 وه روْسارْش قاثيلاوروعلاوهيلعذخارش اويلك
 مكيلعر وتس يياذ لاق يلب ولاق كرب تسااوهسنناا يلع
 /ىباولوقت نا مداوكأباكيلعدهشناو عيببلا تاومسلا

 برالو يريغهلاال هن ااوفعا نيم لعن ملاذا هموقلا ظ
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 0س وا
 يل ثيررلاورقاف هيريغانلهلاالو هيريغانل بدالانسلاو أ

 يردن تكامل ةرتونامبإلا قت تف اوقدس مواونماو
 فيك د اواني وقوركذت ناكولف ناييالا لو باتكلاام

 جلاع قيل سو هيلع هدد رس دنع ننعم ناكيقمف نا
 ىقن دق هدلا ئكأو ناميالااماير اد ناكيتولا]بف ايشالا ظ

 ١ ٌيقمهناوناذيلا قو نيف ناميالاميردي نوكينا ١
 ليقرسوهيلعهددالص 54 ”قاتتهم ناك نيكو ناك
 ١ وسان ديعوتلاب يدهرضلالعلاقتحت عميولا
 للختالب ارب اال وسر سانلا هشعب نيحرلا 2ىملظلو ا نم

 9 خيلعل رنا ٌقانيبويدمعأ

 ١ ماع يولالبقدارملاتاكناامايجولا ليقباتكلاام |
 | ةيلعلزنلا يولا لبق دارملا ناكناااو رهان حايدالا
 انزتلا اذشلا ىلع دتان | ةيآلا ناساملن جاش هلاولاعإ



 | ةوبسلا قاشيم ناكاوس ناكقيكو ناكقمهناو قاشيلل عوقول ش

 ديجوتلا قاثيم عوقوركذت :اذتنا نااىكف ديحوتلا قاثيموا

 موقد ركذتافشنا كد ذكليحوتلابير يرضلا)علا يئانيدل

 هبعئيامم هيلا وا مبيرورضلالعلا قانييال وسلا قاشيم

 لاطا امرا الوسرر سانل ل السيزي نا لبق هسفن فرب
 ويت ناؤ يلع ظهاجيو هتعجارم نيعتيامم هللا هحنرب
 | ملاةابن نا دجيرش هيلا قسسينول ماظنلا نه اعماقلا الف

 تريلا ات اجب اتقولا ند ديف ةقيقحرعنلا ب لاعتا |

 اللا ررهظفرمامكايرالا نويعرسو هيلعهس ل صدنم |
 هيج لع العرلا نس طاوفدا الكل اوعللادمزاصا اغالا

 املو ضضانلاو تادوجولا ير بكالا بالاو ىمانجالا

 !سوربلع هرداهص هد حيف نطابلاوسالابنامرلا ىهتنا
 ىلانام هزلاركج| قت رس جورلا طابثر او همسجدوجوىلا

 ظ ةروامسج نيلي سو يلع هدنإل صرهظفرفاطظلاوسالا

 ظ دي اع جبررشلا نمرهظام عيجانطاب لوا كلا دل ناك

 مكحلا هلراصوغ مالسلاو ةالصلاو هيلع سرلاوايبئالا
 بحاضوعو الخاو عزرشلا ناك ناو عرش بؤ سيفا رهاظ
 ظ اجرب تكالواناسنا ثنكلاقامايبتيكلاق اف عرشلا

 | ”كمداربخ اذ (كرهدلا دنع نمررشلا عرششلاب الا تسيل



 ] 1 م سي هايم سمو
  انهبلواهصلا> يا ضرالا بلق يتلا ةنيطلاب هيتاي
  ةكيالمو سودرنلا ةكيالمو طبهث ةلئفلابلقدسو

  ةريماضيب يو مك ةربقز من ماهشبقفالعالا يفرلا ظ
 ىب ٠ وا موس يوجد الاب
 نه تذاحاق/السلاو اللا م يلع يسيعوامهنص هللا |

00 

 ظ ظ
 ظ 00 ا يس يعم ظ

 يسيعنيبوانيبن نييرشملال ناؤشلا موةيوامهنع
 لصاوناشنا مظع ماقمنمهلايف مالسلاو ةالصلاامهبلع ظ

 اهيجوم ةؤرشملا ةبعكلا لص نم ةنيرشلا ةضبقلا كف ١
 ْ يارا هوريلغةنبا ىلص هسيرت يذايامىل ناذوطلا

 ةيبوذلابدتب برت دو هك ىلإ هنينحاين دمايكمناكف ظ

 رلرقو ة وكلما ةنجلا نويعيدحميسشلاءامب وتنمج تام

 0 نوب ا شياب ماش نمد جزمات

 ا



 وع فص دج موهعسم د - دعب حس همكم

 ضرالاو تاومسلا ىو يسركلاو ىشرعلا لوحة كباللااهب
 قت نالبةادمحانديمقلذملا عيمجو ةكباللا تفرعفراهلاو

 يشرعلا قدارس يف مسوريلع هريااسرمرون مدا يابومتدا

 برضم نم هبرادو يشب طاحاام]كوهو نيسلاوضب

 هدداراص حرسا يارو بيج اباهنعربعلا اهلعلوابخو ا

 لاقف مع هردالاسفيلاهت درس ابانورق,ميلعابونكم )سيو يلع
 نا يور مسوريلع را ايميل نعوارىنلا انهام براي

 يلعابونكم يار قنا نم جرجا امل هلمملاو ةالسلا يلع
 ريلعد را سركوساةنجلا يف ضيومل كيلو ىشرعلا قاس ||

 لاقيوم نمر عازف برايلاتف 65ةدداوسابابورقم سو

 يو دحا!امسلا فدمسا كّييرد نميبلا ازه هبردل

 تلخالو كتل امدالولو ةلىتلاقامكدىضرالا
 لاعث هللا لاعق انا قحلا زها بهذ م لافي الا ضد اللوأ مس

 ميلعرل ا ليصر مقل نولي نكت ضارعالاب ةللعم تسبب
 ةلدالا نمرهاظلا نالمالسلاريلعم دا قلو ةلعإسو

 عفانمو تاياغ قلاب اصلاو ركاب لاعفدلا ضعي ليلعت
 ةتيلعافل هيمن للعالو همارق العث عاوبالأّتملاىؤدل
 «ريغب هلاركتسانم هيفامل يلاوت هقحف لاح كلذ نال

 نما تقلخامو يلعن لوتك ذب واش ىوصنلاو |



 تنل ليلعتلاف ةدابعلاب قلخلا ترق 'ادو دبعيلالا سليط
 :ىزنل هلعفنوكيالف هفانلا نعي ؤتساةتهللان لويتحال
 رو ربل السوتمدإ نعي نا هير مدا لاسوز معلا ةطسايريغزم ظ ريفلال ةعفنلا لاستا يلع ر داق اكتددلا نال يخيل لو هيلا ةعجام
 ظ رفغفرلاولااز وجدا دلولا زو وحب برايلاقف م سيوريلع هداياص
 كيتي ار برايلاقا دم تيرعوب مك ايدل لاقيلاعت هللا نايددر هل
 قلذلا بحابالا كل ذلعفتال كن |تلقف كمساب هىساتيرف
 مس ,وريلع رنا يماني بن دنم جرختسس انيك ناطامنو كيلا

 مييف تائمانف مدا ديعاوخنايبنالا لبق قاثيلا هلم ا غون
 مرا رحهيل عاق اشيملا لال تير ذرنم تهرضتساوخ جورلا
 لاقراو عيهصنسح ثيدحلا قو ةربره يبا نعيذمرتلا
 مطر بم مدارإاوت هدلاقلخامل لس وساعه ايضدرلا لوسي
 ةوتدلا مينو هتييرذ نماويقلا >وه هررسد ]كدر نملمقسم
 وم هضرعور ود نما صيبو ناسا لظىديع نيب لعجرخب
 وهنمالجر يزرف كتير ذااق ؛الؤه نم بد يالا قم دع
 دواد اون هنم برا. لاّوو هينيعنيبام صو هبجت اذ
 ءدز برايالق ةسسنينساةورعتلعجوكبرايلاق

 .وريلع هلا اييدرلا ل وسر لا ةنيس نيعبر ا كرمت نم

 غلا



 كنبااهطعتولو لاق ةدسس نوعيرايرعنم قبيولو ملأ
 تيسف ةرهشلا ئمزكاذ م كاوضوهتيبرذر ف دكادجطواد

 مدل نايل ديانهفر بلا القهتيرذ تناعنف لطنيو هتيزذ

 ْ ررم خاف ئبو إ سوربلعودلا ايم هزم جرضصتسا نيم هروصامل

 تاكذا ما فجيرلا خشن بق كل ذوورهظولا ديعارش قاثيلل

 نيجايحناك)سورياعهدنإلصوعوريذ هئرالاتاومادسج
 ثدداحالاثكاريلعل دامريفانيالوقاشيمنمزطساو جرضتسا
 هابي نيالا هزات ناين يرانا

 رؤس ابراةييرذ نيب نم سوريلع هدد صر صاصتخا ظ

 وعرسيو.لعمدلاواسدال هيف عورلا دن لبق ءارهظ نم
 ةلطساووهو يارمتنا ٍاسشالا عونلا قل نمروضقلا

 ىم,لورسكبرّدعلاذا ةالعاو ةسفناو هرفع يا كدع
 3 دال قلؤلا نم ٌةدايس ]نم نا ىارهوجلا نم دالقلا

 اهمظعاى اا هتطساوإ سوررزعدااليمينلاور جوج نم

 لسلا ل وسومواهسحو اهل هبسالئلا ةمتيلاهتردو
 ,اوقؤرعابتا نموهناب هيلع ق اشيملارخا نا هبس ةدنا نال

 انهتسا فذجوره مادى! نييبللاقاثيمهدلاذحاداو

 رسشلا نموت امل لوقو «ايتالاركذ نع نيعوبتلبركذب
 ةيئأاب اى اق اتيلارءاه عتب يذلا



 ىلثخا رق ئاؤملا لاق بألا ميرصنتلو مب نضمؤتل إل سوريلع
 مهع وردا يضر سابع نب اوليعرلاةيذلاواهيف نورسفللا
 ,ثىب يب لكل يحذخا هيد 8 دانقو ىبواطو نس حام هعمو
 رافد ليمدمح شعب نيل مسيوريلع هدئاراصرجرلا مدا نم
 اون افاينسالا ناانع نموزلبو ,نرصنيلو هب نيمويل وهو
 درا ايما اوك دا اذار هن ابرحهص نم قاشيملا نهذخاي
 ايبالاناب)علا كد ئاني الو ءورصيسو رب اونمؤيرسوريلع
 كلذ لثم ب قياعتلا نال سور يلعمدلاايصرت ايح نوكرديدل
 نلبحمل تكرشا ني ىلاعتلوقيرمالا قولا زلال
 كلذ مهمزلابحا هو ثعب منا ىضرفول ن | دوصتنلاف كلغ
 وش نمواضيارمرقتلاو ىضزلا ديالا كه نضدصتلا ناامك

 قر اكمباهزاوكوداول مهن ااعزيألا تلدىكبسلا قتلا لاق

 مهمماوايالاقلخلا عييج :ماعرتلاسر فهلا لسرم
 فسلسيراوملوقو ن ولدي د ورىتلا ميول مذاندل نم
 ةمئلا وير ملقا بالا نوكيشل ذلجالو زفاكسانلالا
 اهيضمالع ا يبنالا لج شيما لهذنم :ىكحو ناو تحت
 نكد درهظرةووهلوسروو هيب د اور هيلعمدؤلل ئاب
 ةززملا لع وسيع ن ومو لرسالا ةليل هم نوكباندلا يف

 (لسلاو
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 ةييرش نوددسوريلع مرد رصد تعبر شب امكاح رئي مالسلاو أ
 تاكا دعب يلاعت هدلا تلح دوار هظاملو يمناه سنن ظ

 نايا ةنسس نيددرابرسفانبح د ذكك توا وصمارسج
 مكاجلاوت هللا قلح املس ادرو بر دقب +ىرلاميفىلاهن هدلا دن

 رياساكم ل هيف نيبجف هي ناكف ورهظ يفر ونلا كلذ فج
 وسرنو رللاب اوحرسيالا رولْض نم اوي هللا قلخيش هرو

 |اوتهدنااهجرخا يلج نم تّلخ ا ضال ثلزب تيمسوؤلالاب

 | تبا فراعلا لاق عانوهو ي)ةأونلا نمزلئفلا جتا مكرم
 هيذ نليلودوا مسجلات هرلاٌقل>امل عرس ىسرو ينررع |

 هزه يفز سانتسلا داجبرااورةدلا لع قبس قو جاو يوه
 ترصقف !ًاوريصقلا علضنم رجس عونلا؛اقبلزاللا

 نئحي الو دجر دنهيلعلإجرلل و لجرلا رمد د نعكل زب

 طر خل عولشلا يف يذلا نحنالل هلضلا نم تناكف اربامهب
 اهنالدسنن ايم ونحا هياكل جرلاونح اوجد زواعدلو
 هليفلاو هليزفلا نم تدلخا هنوكأريراعاوونحو زج
 تجرح ذلا مذا ئمإ لا هدلارمسو فاطعن اوان ما ريف
 اب معا ىلف الخ +وجولا يف قسيالابلاهيلا ٌثوهشلابرنم
 | موكلريلا تنحل نم نجا ومال مسفنل هنينحاهيلا نبخ



 : 0 ايل لجرلا بحر هط كلزلف

 ظ | تادؤروصوانضدلاله تبوتف لجرلا ةرمع اباوع ظ
: ْ 

 | تماقفد خور 1 ينوي

 ٠ ا يدين ايليت حيوا رجع وع دعي

 ظ ا أ دفقيتساالذمألصتكا ونارص اظلاو وحي وطال

 .ةللا ةيزكئاهيلا هي دم دارافاهيلا نكساهأبو همؤحنم

 ١ ىدؤت حاولا نفى لاعت هد ااهّملخرقوواولاقفاهنع

 . | ]سيوريلعدداليمر عطر صتاولاقاهريمامالقاهرهم
 : ْ ؛ًاوجيشش امل لبق زعنف نيرشع ةلاور فو تارمثدالث

 | ظراداههجميف يري ناكذاهيلا يريطا سلا اتيرسازتن

 ظ كلامت هداهم فلؤلا لاق سمخنلاةءاك ١
 1 قابلا تماتلدلا دار اامل ضيرالا ل طبشا ملغ

 .تفوو سو ريلع ربا فيض نيب دجوبلالا اهم نييولول

 ظ ا أنلا تجرخا مريخ هنيزلا هتماق ابا

 > نط لك ىيانطب نيرشعارلو نيعبرا ل

 ورب ال ثراولامبأب أمالعا دحوم دلو نانا يشالا

 أ ثيدش يموا يلا يديماونلا متنا ذافايلعو

 نلو



 ١ "رهط قالا عضنال نامكأ موبامب ءاسواامي هلو 4

 دلاربعنمزيلااهبالوعمةينفولاهفهلزتولعءاشلانمأ
 |ليقنمنيرشلا بلا زهد سارهطفباطملادبعتبا | ٠

 اولالتد|دزيرونلا كلذ ناكوريلعإناكاموتيلعاولا| ٠
 اوهاؤ ب هرداملا جوت كريب و باطلا دبع هرج هبجف || ظ

 اضرب احلا نابا نادقواع ميا كماورسق يذلا لبفلا |
 نم] يباب الار ويطل امهيلعهرلا ]سان إوريلعنلا ظ

 الحاوالا ميرختا نعاهب رلاسلو مدربة مكلهاؤرمبا
 هيلع د هاير يروهلفل ةماركواصاعرا ميريل نم ١
 معن ذلا هللا دبع يبا: هبجؤ رولا كل ذر هظوخ سو ْ

 املدايا#لنل كاد هحيذريبا دارا نمد ءارؤ يذلا |

 علا مدس ارفف ترشد تاكو مزريبايدللا ملدا
 ةئامب دفين اةاباهدداوملانابرونلا كل ذة ثرببأ
 هتيطتخرونلا كلذ نمافارم تكردايدئاملوربعب |

 مدانذاي يتحد اف اهبيدف قلا راما ميطعتواوسننل
 ىهوّمهز نب فانمدبعنبابهويلارب كوبابهذقا

 نب تقول جوزفاؤرشوابض ٌمهز يبديسل سويا
 تامح ىف نماهيلعمقوف عيدرق ب ةلرمالضفا مم 0

 ا|دونلا نر دم ظعامقرائفاهتعاس نم قالا دس



 1 0 م اسال شاه سوتسس ْ

 لغو وسام 1 ا
 ' اك 000 |

 6 1 نشل هت

 ' 1 ١ نيل دما دوج تاو قبس

 هكا رم 2 2 دحطانا ىبفلا يردامو
 ا 37 رولر 7 والا لاخلا نيلمكأ : ا



 عهزيذاكو يققاواركذ نطبزك فاطم نيرشع جادو نيعيراهلا
 أ ةلزنم نوطبلاقددتخال هليزننت كلت شئال ناببلا ةزهركذ أ
 | وحمل تراوريقولسانتلاورلاوعلا وضل بابقلافودتحا ||
 لاقوسامسلاتيو نيناوةيامزيقوادلو نرشعو ام
 سوافلا نوعبراهلودلوونلو نمريلعي انت تاماملمدانا

 | ماسلا السلا ءيلعاشيش نالسو لعهد ياني دما
 أ رلوريوكلوا رعو ةوبنرسال ثراولا نابامالعا اجو دلو
 | يتحاوحنطب ىف ثكمؤريلا يدر مار ونلالتنا هو
 ظ ىصوا نطباذص نمههجو يلا ظني ناودانسا تبن ] ١
/ 

 ا

 0 هاصواامبهرلو ثري يصوا 0 ايرشبلاوباومفالصاوبةيزملوهناف لوما نودربلص |
 ال ةملمتامسلانمتثا 'ارهطل اال اروئلا انه عضيالث ا

 تلد اقتنا نييسوبدلاوزكناوعواهجالوعمةيسولا ٠
 ن ةنمانكواضلانمترإ -بارهطلاالا عضيالتا هلونم
 'العزدب قايسلاازهو ابافابابلطملادبعئمز لا برشملا
 ملي ابانمريل !لقتنا نيد رهاط نا فيرشلارونلا كذ |

 اهتهدل رهطف ث زب يابا وضعب صيمخت ] قن نللاؤالك
 منت . ةراممريلعاونامامو ل هاجلا م)بق نمويرشلا_نلاازها

 | نم ناكامالامكأ لش نماظنجيرلو مدارل و نم كلاذلا ش

 روبنلا



 |١ شيرفاتنداكورفذالا كسلا ةجيار هنم جوفي ن اكو بلطلادبع
 نونرقتيفرببث]بجملا,ب حرف هديب زخات د مقا هباصااذا|

 | ةريدهيتساوهرلاوهثيغيفمب نوتستس ويلان ددل لل ادب
 سافالوبعب جوت كرب وا لفعل تيغبلسي يلع هدب لصون

 فرذاعونزجل كمامر صت ننزل ليثلا باعماب اتدرم ىلا
 يو زلم نيب جوهوريبثابجل شرق باطل ادبع
 ١ ديعاجو طرونلا كلدرايتساؤ كمل اهنسرخارلا نييكنع
 ظ جرسلا] نم | تاج عساي اعز ديلاعدملا

 لئواوهج ا شيد ةدرفرشعمابلاة كل ديلا باطل اربع ظنادف ْ

 اوكي نادلا يتشيونلا نهر ادتسااام هه اويفرمال اذه ةيفك

 كلبهرشالا حاسصنب ةيعربا نا كل ذ ببسوانإ فلا

 ظ أعامسو؛اعنمب ةسينكيتب يشاؤبلا ةمما ريق نم نملا

 شوأيبلاجاملاف صيناداراوصيرتلا نزوب سيلقلا

 ظ نار رسينك  رلااهبا كر تدبر قنا يشازلالاثدزب
 تئايلاف برعلا جاهيلا فرصا يتحيضرا ثساواهلثم |

 ظ اجو بضط وش الا كلذ ربا باتكب يرعلا ظ

 دجاح يضفو اليل اهي دعتفىسلتلا ناحل انك انك يحب ظ

 9 لا

 يس ا حا
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 ع ددبحؤ رولا ادمان 1
 رشم هرقَقال اورهظف يزلارونل !راعزبشلا ملستو بلطملا

 تيد بو ضو لم

 ناب بيجاو هنمايلا بطعم اربع موش بلاعملاربعيلا هللا |
 ثا درا هروركا نكل لطل اربع مز مشناناتاورونلا

 تاكو يمنا يلعل يفلا علطاورهظو ههجويفرونلا كلذ
 ١ باوما ناكورخا :ليفو دود مسا يوقلف هربا عم

 دبع بال ىضرعت :لملوخدلا يه اىلفافلا نيتسليفلا |
 | عماوسيافا يارس ةمتفيظل ]

 اهيجيو بلطلاربعن ايو د ظعتساو لجاذ هربا

 ءليخؤرلبا اركذف تمباحئعرلس اجلال فاميسج
 كثيف تروز دقوش كتيبارا ذا تبت اتنكدللاتْف

 شيلا ثيبلا نعلاؤسلا تير درت نو الوخوالبا ىؤتلاكس

 اهبرانافلب الاامابلطلاربعلاتف كيابافرشبوك رزعأ

 | ناامدهربالاتؤ هعنمك اش نا بر هلف تيبلااماوأأ
 باطلا دبعج رخو هليخوهلب هيلع رف يتمدعنمل|

 >وربعبلا كربيامك كرب همجويلا ليفلارظنارلا
 يذلارولاذعمالسلالاةفيلامتهدلا هقطناوادجاسإ|



 <نامللو لوقا كربيال ليؤلا ناب لكشتساو كرهظُي

 لياوعلا قرح ل لموي تقولا نال ةقيقحجكوربنم
 ١ ربل اشيرق باطل ادبع,خااملو ذىلعرداقددلاو

 دبعيقاو لابجلا بقر فامزرمتو باعشلا فاوقرفت
 لوئيلعجي بابا :تلجذخاو ةبعكلا بلطملا
 «كدلاجر هنمافرلجر هنييؤرل انا براي

 "كلان اودعرهلامووهيلس نيلفيدل ظ

 ؛كناايعاوبسي يكليفلاو مدالب عييجاورج
 ثلالجاوبقرامو ريكو هلمجب كاحاددع

 الح رهنم نفاذ براي ءاكزوش هلاوجراال براي
 اكارفاونزخي ناوهعئماف ءاكأداعنم تيدلاودعن ا
 اهنا لاو لايف ريطب وه ١ذاذ اوعرب وهو تفحلاذ
 أن اشلاهلناو«ءيماهتالو هدر رع قامةيبيرطريطل
 رجلا نم تجرخ]يبابالا رويطلامهيلعهررالسراف
 رجر اجا ةث الئ اونمرياط لكعم نيطالمملا لاثما
 بيصتال وعلا لاثماكهيلجر ف نرجو ناقنميف
 لح سارا قير جلا ناكو هتكلها الاوهنما نحا
 | موش لبق ةدلاوهكلعاذ ةربدنم بيف وهنسدحاو

 '١تولتفاستي نييداهاوجرخومن ال مدرختا نعيد |
 عب لملاو



 الما ةلمانا تلق انف هلسج اان ةهربا بيماو قير
 ممن يح تاماهو مدلاو ميقلاو ديدسلاهنملاسوٌة لما أ

 ئ مهلوس د لبق فرص برق هكالم ناكزصالا ف فلؤلللاقهبلق

 , ثلذو يانلا لاق يمول هزم نيب :عاوجلافو عصالالع
 كفو لاو ردظنملاب ةبصحلاو يردجلا يؤرام لوا ماعلا
 كلر دقب زعل بر سجحو برعلا ضرابررجشدلا برم نم

 . | ةلمدع ةددحلاببو لل نيلاوجاولخدا يحررلا نع]يفلا
 | ةمجملا رمجوك واذ موتيل فنا اووخواهب ةوط نشف
 الأ يخا نعاوكله قلؤملا لاق لورهي مات ماهل اى نما
 ردنا يعدم وهظل ةماركو اصاهر ا مهب بئول هه ارحاو
 ] اهنعدددا يضر شبا عن عفو هبلاغ كاعليقو ل سوريلع
 اناوطتس نيروتم نييعارفياسو ليفلا رياؤ تثردا

 ىاحانةعالا نمرهياعرهظامباشي ىف هدلارعاو سانلا

 راس اعملضفووهؤرش تروتعاو برعلاوهل تداد
 رمل يذلا رةهردزركموهنعرىف دووهل هللا ياحب سانلا
  اسيساترلكد لد ناكو ة/رقرلاتقب برعلارياسل نكي ظ
 دوج يزارلا مامالا لاق سو _يلعهدد ايمن وبنلاصاهداو
 ءامغلا ليظت يفامكأ سيسات ةونلا نمزج شمل دقت
 ذورم برقر جشلاو ماجلان كاب نيكلملاورجشلاو
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 ا اوس رسل تباسو يل ناز ونس
 أ باوتمال هقوامم ئشد جيلا هتيرل امن او مين ذإب رىيسيل أ

 يلا علبتحالا مدعل قينهيلا برضبةكمبرزغهمربفلا
 ةيعاعتلا ةلدالاباهتبتو ئبنلاروهظرعب ىمافرالا ظ

 بّدوعف اهدوع مدعو ةبعكلا بيب تدق ةمربافاشياف
 لعاهضداعاو_ريبزلا نياانب بيزغرسق <. الجاع ظ

 ”مجيرونلا كر ةرهظ غ دتيوقع ين يلوال اهتلاح
 ناكو ىب رفا ةرغكمينيع وع ئيبناكو جيذلا هرلا دبعميبا ١

 ؛ياور واقل خراتلخ سرق جي نسح هدلادبع ظ

 عسر قلارهبحاو مهن ع اورهنسحاو هيبا يب لمكأ ١

 امكدنلا ىلاءامسالابحاب كامسف لاو هدايرهدقو ا

 نججرلا دبعو هللا دبعدلل املا امسالا بح ثييدحلا ف
 ىريإ سوريلع د اييبلارون ناكر يللا سلا يفو
 ':ةاسن هب تفغش تح يررلا بكوكلاك,ل باربع جو يف ْ

 برافو لع دبس فراعلا نسسحا شلوانعنهنمّقلو
 ه لاق ثيحيرشملارونلا كر ذولا هتراش ا ىف كرس

 يس ئجلوا ناكمكارجو يف نو ضءولط نالميشدلارصباول
 نعامو|يلؤلا ؟م]يلجلادبع هرلاجرؤن دورمسلا يارول و

 ملا هللا ىئمصخختالا 0 يكريالف لجهسالاعنل ظ

 ده حل 2 صج د سس ودع ص ل و مح مدع

 أ



 5 دارانم اوت هدلاةنفن اهب هردادبع يت ببسوأأ
 ءاجامكرزمزريب طعاطتةدلا هلدامل كايا عءنيكافودحبذريبا
 لفلو مهن عهدنا يمر سابع باو ريؤجو هللا رك ع نع

 نم شع لمكث ار ذن بلطملا دبع ناكل سابع نبا

 ريبزلاو ثراملا هو اولمكلذ اقتةللا لاهرتت عرج غدلولا
 بلال واو بجو سايعلاو بهاوباو روقلاوررضو جو

 كير ذنب فوا دل لوني الباف ينارف :بعكلا دنعمان هر ا دبعو

 ةدك م نب ماوابوعرما عزف دقيت اف تيبلا انه برل

 برقف كلذ نمربكا وهام برق نا يارفدانوعرمب قدصتو
 ذاامولاق كلذ نمربكاوهام برق نا يارف مانو لب
 ظ لييرشاغةغافمترذن يذلا كدالوادحا لاق كلدنينعي

 مي مهنيب متاذة عملا ياومفئاف مثراخاف ةدالفا عج

 دبعيلا سائلا بحا ناكو ددلا دبكليتعرقلا ترالم رحم

 | تراطف عرقا لبا نمديامواوش هللا لايف بلطملا

 الو ناضااهنعرصي ال تارثو اهرضذرب الا دعرقلا
 م سور يلعهدااراصوهف هللا دبعي دوو هسالور يام

 مالسلاو السلا, يلع يعمساو هرلا دبع ئ بوب ذل ئب ا

 0 اهبذلا ن الا ووصعب بهذ نافروهم ا ياعاملغ

 -لنولود اللا بهذم ةرياذابارعلالصجت برعلاف مصاف.



 4/لن دثعيد ملا هزعارسفنو ا ,تجوذو ا ةدبعو ا هنإو ذأ
 مب ذرمزلي درا مهم رجضو ةلينعي ارزعو يلع شالو

 يشضاؤلالاةليلخلا ةسقئمانخا يملا فرخلامايان ةاش
 ىثه ف ئمملاطل اربع, يقلام ,ىكزمارذنلاببسورظنريفو

 مالا انوهو يلع هللا هلداملا#ل دوبو مزز فح ض

 نانو تكتل دجورهجو ههلا ركل افرام 0ث

 ناكارلف ييكرتو بهز ؤبيطامو تلّئربيطرطحا لانو جاف
 مدل ذلثمزعفن برفح لاقد اخ يمجشم ف تئدغلا

 قاسواباوئسوو م مررفحا لاقو نءاجشلاثلا مويلا ف
 لزع م صعالا بارغلا ٌمقن دنع مدلاو ثرشلا نيباهن ااهنم

 دل نيتولو ثادلا كلو باطل اربع هذه ملا برق

 اقلك قنب برغل دجووزمدلا :برقدجوف ةريغزموي
 تناكنيمصرليان وقاسانيبدددو مدلاوث درملا نيب

 كلة نمرفحلاف عشا دذاعدنعن ا ههيابذ مز كوسرت
 نيضمزلهدياوف يتعد ثراحلا هلوللاتف مواهفس ءاذاو

  يقحاريسي الار نجل فر نم ا نيبورييباول مب ترما مى
 ,ثجاح باصاو مالسلاو ٌءالصلا يلع يعمسا طلاب
 نارىب فشلاوز علا مزمن محبه ناكومدشتامرذن مف

 |ببص».ىدهئ امسح اهلك فرعي ال دلوهجم ةشد تنال

 كنز



 | هسا رع سوق نسا امل م 0 رجلا ثيراحلا نيورعن كلذ

 نم نيلازغيلا رف اوعرب)فوهلفعو ثداوح ا هباوترحاو

ناكلا ىيافنلانماهيفامو دبعكلا قا اكبهذ
 د ت

 اهزئاهفامبهد مزمز تاكو دوسالا جاو ل ربعكلايلا

 | ملف قلاع ما لابو كاذاهن فاول

 ؤ  رلواوكلعواوقنتوررل نمهتجرخافةعازخرهيلعورلا

 .ديكيدفاملو بلطملاببعا عرفحا ناي كل ذك زي لزت
 نيس مست جا د

 | تيبةيقن اوما لابو ثيناتاهفمالف» 7 ريف

 | لو نياكدن ااهييحا نم عوسش تاكورليتق نزواعلف

 ١ دشعوريبامجو يلون توكي تار ليل »نم ناوين تهالا ظ

 دددا ير ىدأبع نبا نعاطمع قبيرط نم تريخو ميعن يلب

 أ( نو ةدوهتمنملاب دلباتلا ةفيرلابتنم دعاك امهنع |
 ١ هيمعنج اولا دشرم تبة طافاهل لاقي بتكلا تارق
 | رون تارفوهفعاواشلا لمجانم تااكوتياهر فدان
 ١ ةيالا هيطعتداهسفنل بط هرلادبعجو يف قوبنلا
 دنع ترن يلا لبالا لثم كلل عفا هل تلاقاهب يدفوؤلا

 | سار نادم عل اينل ذهبت ارحل ليت 3



 اوسفن جوزت ةررملا ناوهعرش م ناكرلعلو ملستلا اد

 | تااك]ب هل ةيبرمدلو ريئان نكئرل اهنال جوهش داويلودلب
 اهباحازبقو هوبا نذاي ىحددلا دبع باف قاس امل ةفيفع

 هنييبتساو لخال لح او هنود تامللاف مارح اما ماو قب

 هييدورطيرع ميركلا رجب« ةنيغدتايذلارهالاب ىيكف
 | مثادريالؤ يهاربا عرش نم مدنعيتب اممم حلا ول الحلاوا
 . | ياجمال ةافانمالو ملحلاولالحلا نوفرعيال يله الفا وناك

 | مفو حاكنلا دعب يا نالالعٌمقاملوقب تدارا نوكتنا
 | لريامرين ماد ج اكن قبسريغ نم كاد دير اهنا هلدا دبع

 تنضضعوقتلان ا نيتف نبا بدرع فو تفعو تراولميلع
 عقدعتاولادرعتفخجالو لوقا نودع اي يلعاسفن ١
 بالك ب هز نب قانم ربع نب بيوم ا عوبامب بهذ
 رجلا فال أملا ناساويازلا طب ةهزو قرم نب
 ناوو تريغملا يعنوساو ؛اهلا تفو يززلامطبف فورعلا

 كوس عوقتلئ يرق لوما ضفاةنمارتذبا نقول
 تمازبا بالك اياب ارزهج نمل سو يلع هدد اسدربا
 دبع نب دسا تدب بييبحمافاهمااماو مزقت امك

 تاون نمدرلا ربع | ع يلع عقوفف يصف نبا يزعلا

 لمس
 وه



 | ةدمسر شع زيبا ح2 ناكواهتعاسنم قيالخلا ديسإ
 | تضاكواثالث اعدنعماؤاو عضال اوه اوالاونيثالث ليقو ظ

 ظ .تاكواسلعاؤرتز بالعز جلا لخداذا مدنعةنسلا كل |

 كالوولتعارةرافاهعقاواملو بلاميبا بعشب ذطموياهلعا |
 تلكم كقراذدل تلاقو تباقالودلا اعسفن ىزعذ هرونلا |

 هلتلاق ةياهريفو كعميزلانونلا ثلا لاقتنا لمؤلا | ْ

 ا ةرافاون كهجبويف ثيار نكوزبدرزيبجحاصب انام هئلاو | ْ

 /خاف بهذا دارا ثيحرلعجي ن الا هللا يناديف توك, نا

 هدلا دبع ىئرع نا يفخحيالو ضرالا له 2ارب تلقوا ظ

 اعد يزلارمالا نيبتسل لب ةيبرل نيرول :ارملا ىلعي

 انا ئيشلا له لباقمفلبالانمريثكلار دئلا ل ذب لا
 يلكلا ماشع نعيقرباركذ ةمتت د لاجرلا نماسندل داع

 تدششا ةئماب هللا دبع باملاعريغواررمعثجلا 1

 رطلملا ٌمانجب تالالتف ٠تائشس هلي تيار يفا

 وسل ياهسلا ان لاو مرطاماهبسحت كلا ب اصسلا دايم ل

 . ىلا تواضاكم لوحانم ه هبهقيروناهتامسم |

 رفقلا ةءاعو مب تعقو هدلب ايحاهايقس تبارو ا ظ

 ا قنيافرشاهسابو ظ

 1 كح سدح دو كاب جا اح تست هيا ب

 دج هج م

 جبسم

 هه سمسج < وس

0 



 ىف بيم ١

 1011 تاْسككا#
 د يئبامل هدلا دبع نا نع وردا يضر سابعلا نعيورو
 مو كتم فام دبع بو ماو بنما ماوصحا
 ظ قبترمل ناو هدد دبع نم نهئاؤام دافسانجورتي
 ٌةليللا تدللت تضرمالا مير فيف ةءارما

 ٠ امئهللا همحر قاوم ارا 00 ٍْ

 ةعللاةلي ىوزسو دييعدمالسددمحةليل يرغ و /
 ,ةنم يذلا نونكلارونلا نا ضرالاو ءامسلا ف بجرم
 ارنوزريثس باندا جرو هما نب ةلييلارشسم دبحت
 2 ادلك تقطنو ىو درنلا باب مفي نإ ناوضررما او ظ
 د ةبعكلا بروده لمحت لاقو ةليدلا كلت ىشس رمل
 ولم ىم كللربررس قبيل واله جارسوايندلا ماها
 قامنيال ىيرخا كلمزك م يماوا بوكس جيماالااييدلا
 ظ برغلا شوحوىلا قرشا شوحو ترهو ثل ذه هوب
 5 ثارواضعبايضعبرامبلا امش انكو هباهرشبت
 كنا ترعش !اهل لوتيالُياق ةظقيلاو رونلا نيبدما
 عرش | تزرم تارواهيدنو همالا هذه ديس تلم

 ايلمحلىننماملو برغلاو قرشما هلواضاروناهشم |
 : رح هاو راب باهضكر ف اهمانم يف تااهاتإار :ارهشا كس
 . اين اوادحم هيمّشاهن او نيلاعلا ديسب تلمحاهلا

 0 نه و
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1 
 ظ 2
 بسم ا

 .ثداتعلا :نلاط قيل ورحاف يرخالاولمحلالواقأ|
 ”اداعلل ةقراخإسنو هيلعددل اهدص دوما لك نا لعيب يح 5 3

 و دبرخاواعركؤسو يعدها يافا ا

 ةءالا فو ةيامزيفوهلبق كطقسااهنالقح ناب أ

 نارك ايفو ظعلااهيلعو هب لماع تاماباتا 0

 ولواهفالخعصالاورهشا زعمت ئمزتكا هب تلمح 24

 لديام,بلماجوو ي يب إسور لعهد ايمدما لت ا

 تاما ارككا ئم هل قنبر ابخالا تررئاوت امم غلق وظع لع :
 ةناهر ىهشلا كلت تضم نالت اهابلاتايالاو أ ٠

 ظ ملالاضماسنلا ذخاياماهذ اف رونلا انوب دوجولا 14

 انجن اكت اوف اهلاها ايتن تعمسف دح ااهبرعب او 0

 1 | تذثلٌئاوعور بهز ئاهداوفاعوسم ضي ازيألط 0

 ا اهتيرغشضاشطعتناكو بلا هيفاشيبةيرظما ذا

 ١ اهل نلقف نهتم تبججف الوطإ لاك ة ون تاروغ 1

 | دتشافنيعلاروح انمءالؤهوويرموةيسا نحن|
 1 ٍ | ع ييدب قف اذاو كوهملا ثذلاهعامسرركتورمالا | ف

 | ذخلوتيرئاقاذإو ىضرالاوءامسلا نيبدمىضيسا ||



 3 | ميريام ي ؛ودبلا فاوفقو الاراضي تارو ىبانلا نيعا ئع
 كرما كم بيلطا قرعاونسم مشيرياهناو ةضف نم قيرابا
 أ تطغ تح تلبقاريطلا نم:ىطفاضياتارورفذالا
 ١ ترسباو توتايلااهتنجاو ذرمزلااهريق انماهيرج
 | انورضممالعا ثالث تارفاهمراغمو ىضرالا قراشم ذئنيح

 ْ 8و وك ارهظاعارعو برغملااعو ٍقرشملا فايلع
 3 نيكو, ىلا ةدتسماهناكورمالااهبدتُس ادئطاملا

 كس - بيبلا يفاهعم نهناكك فج ا هيلع
 ظ الر يغ برال قيِفوَتلا هدلابو لوقا ْ

 || معجلا هليلوه وسو ريلع هدداراص ل محتليل يدهنورلوق
 |١ كورلا هيبر و كد اليمن الق بطنم انهو بجمالوانم
 ظ موي ئاوطانا ثاذئانيال عمجتليل لم توكو

 !اهجاهفانعامو هاظلاراوطالا كيد نالئييثالا ظ
 .نباريبزلاركذو بجي نم ئينثالا عهيمح ا كاكزبقد
 اطسولا جر دع قيررششلااماي او خب تلحةماناراكب
 3 . ناشمررهش هداليمد بعزينل قئاومانهو
 اهم ربه ةريثلط بنادي هعبوءلحتقورهظرت و

 53 0 17 يدق يننعو داع راغاورشنلاو ظ
 1 انا دراهشالا تلمبو تبصخاو نيرالا يرضخ 1 ظ

6 



 ظ ( فوم 5 ها ب 0 ىهشملا 1|

 ظ ةليللا رتبه بوريلع هدد ليمريصةنم يذلا هللا دبحيلا ظ

 ظ ,بلاؤلا سافل ضنلايرهابلا لقعلا تاذنما نط أ
 | تاما ملاكلاولا مبلل نمدساماطعا يق ثيحب ةريغل

 ْ ّس اندا جر ]سوريلاع هل اياسن اواهصوذ كح ب ىيرت
 فلا عونلا باب فنانو اوضرزماواريذنواريشب

 لسوريلعهدلا ليمءماركأ اهلا هنجلا فتاجر داهباوه ١
 ظ ديرب لمحت لاو زليللا كلت ىشسرشل ٌدباداك تقطن و

 1 < ل سو ايندلاءاماوشو ةرعلحلا بول سوريلعةللا

 باورلا قطن ءلمجنم اايندلا لها ماماوهور) وو اهلها

 و باود صيفختو سابع با نعاووقوم؛اجامك

 مل نوكيالطرمالا لوا نمل ضف حمم العال هلع قطمنلاب
 رس قبيول هنااهنمورثوعد تّفَورذعالو ٌةهبْش
 نعابولتماسوكم عيماإلا ىضيرالا كولم نم كلل
 ماماورلفساةالعاراص ناب اهيلع ناك يلا ةئيهلا
 ىشبوحو ثرمو كلذ هموب قلي ال ىسرخا كلم لك

 ذامرشب انكو هباهرشبت برغملا ىتيوجو ىلااقرشملا

 1 - يي و مم جل



 | 2 النمر ها زصح ايل كال ةواضعباهشعي راها
 وا ةلوالملا ءارنب كدب ت تراكلمحلا هضوم نماهيرتلافاكو
 الن الوقيتحالشو هدا ؛اشامبواشيرق باود عاوس
 ايللوشمالياق ةظقيلاو مونلا نيبرمو هما تابوذنم
 لثف باب نم جابصملا يف لاق تماجو ترطف !ترعشا
 را نو لج ةرصقواهيبنو ةمالا هزهديسب تلمح كنا
 ةباو اور ىففالاواهيف تدجوو اهنا يهنلاورمالابت دايس نال

 كنب اق ىايندما اوش هما تلاقوانالا ديسب تلمح

 دحاولاب كيعايلوقلاتف قات! ٍقدالو تدداذا يح
 .كايبرلا هرج ركذو اري يسوغ دساحإ كر شد ئم
 اهلؤصاال ٍشارعلا فال لاو سابع با نعرخ|تايسا
 قرشملامل ءاضاروناهنم جرحه نا ثارم تادوربدتعي

 بوبا ةوعدانا لاول سوريا عددلا ايم هنا عصو برغل او
 يب ثاح نيحيه١تارو يسيع جا يرشسو مهاب
 باه .ظفل قو جارس اظذل فد روناهنم عج دناك
 لكلا فلولا لاقماسشلا مرا نهدي رصيروصف 4 هل تءاضا
 تضاجلرساهيدي نيبب نم جرخرن ااهمانم ىفةنماثإ

 هكر تو نيّترم كل د تيارو تلاو ماشل ا روصو هنم

 |اضيإ ةدالولادنعامنم :ضيونلاتاراهنا ٍقأيسو يفتسا



 | ةرمنيترمرونلااهنم جرخ نوكي نانوجتناضاعتالو

 هنامو ةظقياىالكو هتعضو نيحةرمو هب تامحنيح
 تحصامكأمانم تراك ملا نيحر ونلا ةيؤرو اكل نم

 رهشا ةةساهلمجل ىضما ماو ةظفي كلثو تايامرهب

 افناو اهرب اهضكرف اهمانم و :ءكيالللا نم يا تااهاتا

 مكن اهناو ارض درست اهناونيلاعلا ديس تامحاهناب
 اهنا دقو هباهرابخا قاني الف دعضت ىحيااهداشا
 الو ارظقيلاومونلا نيبوولمحلانثباف تااهاتا

 ' اهاةباور قواول ئملارركتو كلما ددعت: ناوجل ةاذانم
 اورلاو رشلخملارسنكو قالا فب لقشلاوظعا هل تدجو
 لوا ىلوالا ناب همجو ايش كر د نمر جلا هنا ٌث/وهشملا
 جنيت ايهيف داتعملا فلازم عقيل هرحأ يف يرخالاولحلا

 يننلا نإب وا تاداىلل ٌمثراخ/ سوريلعةدلا ابيض .مموماظ نا ظ

 عمف]ماولللصاحلاولالاو مجولاوهو يونعملالففلا
 تيشمملا ناو ثروكؤملا هشملا ايل سيول لقثلا دوبحو
 ظ الو يعتربع نم<رادئم ةدابزو هتندارروهو يسمح ا

 ويهجرف هما عيجج نزو لسور يلعةددا ]يمدد للا
 اهدالؤالواىااؤركب لسيوريلع هدا صا باعد قد ظ

 | نات هوجو هنم مزليالورلبقا دلوامامهنا«دوصتموإ

 ع



 أ مارك سل دنا يرخا باهر و ةريغا دلل امهن اانيالف

 كدب نمل سنار يفور لبق تطقساااهن المت هئابهمجو
 ] مدت امل هدئلاخأ ٌقاتيال مسورلعهسارص حبق دمتسلا

 اهلا لشن اداهيلع كلم ا نيحاهب خو هردا ربك ن (ئم

 ذيباو هماركبنوكنع كيذب سجن الو كل ذرزعرونلا

 هيلع هدنارصث د الو دعب دمثسلا كاذب تلج اهنا لاّمحاو

 | فو عضو رجبإب لعوهو تول هدلاونإلعينبم)سو
 اقادلا ةرابعو يدش ا ريغ داوبارإب ولو يرغصلا صياصتملا

 ايشلا نم تحاالو جا )سوريا هدد لصدل نكمل ه هداك |

 |هنم زلاخالد لاذيل ناكالو ةريغا مهل دلويول هبوبا نوكأ

 طبس ٌةرابعوهنم هما نوكل اونا ةهز يبل زيقامناو

 ظ رحلو هئماريغ طق جورب اول هدئاربع نا يز وجا نبا

 نم تيارامزباهرفاهلوقيفعمو كيغامت هسا هورس

 ةمم ئلحا الحد جا لف هب تلم يرخ ا يفودمىنحا رح

 هول جرجس لعد دداليضةريغب تلئحاهنا ديئملالع

 ةلمم حا ل جم ثيارامي اور ندي رلا لمس الامل

 تلين قي الو نكمنهلاحنعاهلوجلا تاوذ نماربغ

 |دارملا نال يلعؤخااهبوق هضانيالد ةريغب تلمحاهنا
 تل ا

 ١ رابح ابزصاحلا لعل هلع ةي اغا ةيااورلا ىف ثا دجولاو



 ىبلاوؤوتليقو يره دال ول يقونارهشل نم

 ةرّميلا هددا دبع بلاعملا دبع سرا )سورياعد دارا صدا |
 > ملسراهنا يرهزلا نع ب هوبا دنعواماعط هل راتبي اذ

 ضر ارم وملراتمل آلا ة/ونلل ةنيدللا يك ابرشي لا

 | ديب الاوخاي ارابلا نبا يدعيؤبرلاوخا دنع ىلخكف ||

 ٠ مسوريلعهدالصكرشيولاساولعاهدلاوتفعاميفأ| >
  3هيلا امهتونصاهتنال تخاداو ؛اريبوبانممت ددلويف

 ٠ ١ اهتدرداملعجبشباصت نوكيلريلعامهبشروصقو
 ْ رهشال اههوةيامر فو ةياهد يرشلا ماّملو ةياغ ةوبنلل

 تامالاباناظاذملانمهججاو جر وروهباهيلعو
 ىمددد دنايلاع] يام ثاياورلا ضعبي وةهبلماحرتو ْ

 مادا ص ثييدحف و يدتلا بكا ف نون تامالع |
 ريع اال سونلاوبافوت يعزلا نق اورس دو شاعلاقد
 رثرلاولوت نادعب لاو ةافو تناكو دب اج هماولسو

 هدب سنس ناكوكئلتخاذريلعو دهملا يف يلعهاالع
 ةعشربقورمشاةعبسليقو ناش ليقف )سو ولع

 ٍ من نيرشعو ةينرامش نبا ناك ةانشملا تلا م دقتب ظ
 هنلاخيه قبل هتباعض ارملانا نم حاضرلا يف ٌئايام نمل
 لوسر» محلا ؛انشايف و يدقاولا لاق عاضرلا عز مام
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 ال !مادتبراجدل ٌْ دبع ولخبا

 مهف هيوبا نم كي خلسو هيلع هدد ياس ثروف مغ 0

 لبكوع دو ثا دن جوصلا ثيرءلا ثرويالوثرب كل

 اللا ةنادب كيرلا 1 ةلكونن ايلا امهضعبأ

 هثاريم ذا ديزئادوكينازاج عجن ا تايحؤ نتم ظ

  نمرثكهبدلحةنمانايرخاةياورفواففعت ا ٠
 الا يورور هش ةشعدب تاحربقورهشاةعش 1 ٍْ

 ةتسلبقو ةعبس يقف روش ةعيضا لقا 0

 ١ | ىضد عم ةياشد ذ نوير يخالااله زعم ةيناشزبقو 3

 | شيول نمانلاروشلاف داوي نم تالين يضلاءاكحلا ٠
 كرد ببسوإولاتسداسلاوياسلاوعساتلافالخبا
 اة والا كويرهشا ةعبسدلاوكسادنعديولانا |
 اعجرخناذ سداسلارهشلا فتح نميوقا ةفينع ١
 ويلف هل دئعضللا 6# 6

 اذاف رهشلا كل د فتك حزتن كدزل و نماثلا :لارهشلاف | ظ

 ىتييالف نعش ةياطنعضدت عرض يزل أ
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 ور انزل ىينبل ايدين 48 بذي نامي ظ

 . . | هفتيال الولعم نوكي شيعي نا ضرفٍلعو لاق توما عيط

 اني هاما تاما ذاانتملا لاقوش نمو ىهتن (ةسفنب

 راكأفرهش ا ةتسسدل كوكي اب هتابحوجرتنينج

 قش نوكيلودلاواولاق هجيارخاواهفوجرةش بجو

  ةينامثدلو ا ةريغو يريمدلا )ىلا لاّوربةلاؤ اهفوج

 | كامتال ىيعمالذ هت ايجوجرثال هندل قش ل رهشا

 ١ مصالاو فلؤللا لوقو ذه هيف ٌتُيافالاهف اهتمرح

 | مهلاووا لمحلا لم يف تاياورنانمرمام يااهفالخ
 وي دئتب درهشا :عشن لسور,,لعدرل الصلح دمنا

 قر اهو ثيزب ةياورلا تمسامل المك ةانشملاءاتنلا

 اسفمالواعجووكشتال ومكرمشاةعست هما نمد ]

 لمحلا تاوزل ضرعيامالو اهيرالو نيغلا ناكسابها

 00( طول وكال طب ينم ىااشلا خم

 ولو امجو ل طدجاولاهلوق هدد ااهمجر اهنع؛اج

 ايلريام هبلماح ومو يرت لسبو راع دس اييغما لزت ظ

 ظ تامزركلا نمرلقنبر ابالا ترث اوثامم 6 ةوظع

 | تمل ترمام  كشامزل

 ةييولا ٠



 يح هليل اتصالا نا كلاذ نمو رونلا كيب دوجولا||
 لح ةمالع نم ناكك د لعل وليف هسوكتم تصبصا
 سو نلقي ال قداصلا لوقو يدشلابنكلا يفهبةنسما |
 نم «نام الواي هتدالودنع تسكت مانصالا نا
 رهش لف ىف هنا نعشلا دي دش هنكل هنمو ددعتلا

 اهرشا ناامسلا اند و ضدالا ئادن د جروهش نم أ

 اكرابم) سور يلع هدد ايممسازلإوب ارهظينا تادف
 الو تّورشا الارادوئلمللا كلت ىف قبب هن ا رنموانومم

 روهشلا نلت ىسمدنعوروملا ل خمءلخد الا ناكم ْ

 دبعو دحاهب دعيجلورلالا نمءاسسشل !ذخحايام ةلما ذخا
 ىهواهعز فاك ااهلاعاا' يشب تعمسففاوطؤ بلطملا

 (يبازيام انجن اكت ارذ ملف عرماو ده اربجو
 | هجواكواوذو حي ااهعور بهزذاهداؤفاعجسمرُم
 امم كش ولاهن اقانيزاذ قلطلالا نميا كج
 ابها ءادمرب ير شجاذاف تشفتلاوشلمارملا ىضرعب |

 واذ ائاهتبر شفا ةطع تاكو نبل ا ييداضيب ةيرش
 اهبنقدحاداوط| غلاك وس تابوغ لسعلا ياخ
 :نيثهبُس فانمدبعت ادب نمنهن اهٌمياور فو

 يا ا ا شسللا



 ازسا4ا ةيسن عاهل نقف ي نلعب ند تاقونهتمأ

 ظ نيعلا بوح نم:الؤهو نزع تنبا يارييرمو وعرف | ٠

 اهزاجيواانث امج القا نالعنمهدمنآتنت| يال نلقئاهلوقو

 سو ةيغدعمولكتفلاهنال هقيقحا مهيفنحنراعتسا
 ظ هيلع هدا الصدد لول مسو هسا دوهش ةركح عاورثكاوا

 ظ نا ثيدحلا فال ةنجلاف هل نيجوز ناريضنامهنوكذسو

 | يسوم تحاامهعمواهركذو ةروبا ف يجفز عي هدلا

 ظ ا سو ةرنكنيعلاروملا دوهش ةركحبو

 لتفاعريخو عرمو هلا ةون ىرفالخ ةقو لبا فدا

 نينار عشالا نموا نلا قمن مدعاجي عاوجالا مهضعب
 يالتلا عمو يسوم ماورجاهو ةءاسوءاوحو ناتاهتسس

 رمالاهبركّساوُس فالخإ ءروهلاو ضايعلاةويرم وبن

 ايكفول اللا اارسكب جابيرب فاذا لوهلا كر زل هماسيررلبو

 . | لوقيبز لاف ذاووضرالاوءايسلانيب رم ضبباربريلا نم ون

 ى االاجراضبا تارؤ دلو اذإى !ىسانلا نبع نع و دخ

 مهي دياب يوهلا يفاونةولاجرلا وصب ولكن ايم
 | كلسملانابيطافرامنم عتتيريا ساو ضفنمقيرابا

 أ ةلرعرشذلانمناغلا ىلا يملا هج ةجيارلادب دش يارفذالا |

فابإ تاو سوماقلارهلاق رياك د ةرشوهو ا
 ةماظ

 سس ويمص و سس مح ص حج

 أ
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 ١ ىرمزلااعريقانم زد رج ثطخ ئحرربطلانمةعاجبيا ظ

 :راغمو ضرالاةراشم تر ررصيراو توفاملان مايد جافا

 برغلاب الجو قر شالبا دع تابوسنم مالعا ثالث تادو(
 معرس ىلا ٌءءاشم الا كلذ دك هلو :رعكلارهظاعارلعو
 الكلافاتيبإ مذاوريضدو هكمولعبو برافلاو قراشلاعي

 مهب ضال ايطانلالاةرمالاا هب دتشاو ضاخمااهذخاف |
 اهنطب ىدلولا كوع ارم تضنيردصمأ ورسكو ميم ا
 يتحاهملع نكون ةدنتسماهناكت ارو جوري
 | تمنت نهنم ةدحاو ناكثياور وف ثيدلا فامعم نهناك
 نمورباو نبروا نماضايب شا ؛املا نمبر سيتلوابو
 تلاقم“ تييرشف ف ررشا يف تلاّئتؤ دهشلانماحاوؤإتلا

 يطباعاو ريب ىمسموش تدهزافيدادزا مثلاثلا
 نزلا ل ريدو ثيدحلا هدد ان داب جرح هدومسج تلاقد
 لخخلاك موس تيار لزمملا ف ةرريحول ىئاواشلا دايم
 نب نائعماوافشلا دوجوريفانيالاذعو مدقت مرضا
 >اّرو كلذ رعب اع ددعا ف جوجو ز اوجه دنع ماعلا
 هيض ىوكزمالوقلانعلس روريلع هللا ايمرجو 7-7
 لعدد اضن اوم ظ اعولا قأساذا ناب ّمداعلا ترج

 راد دنع سانلارثكا مق دل هما دو لوركدو لسو

 هج



 . [لجال ةب سابال نكل اهل لصا ل ةعدب مايتلا اهو هلاوظعت
 كنلزل لالجالاو بحلا دلع بلحن نمسح هفوهإب ماظعنلا
 ظ لوقنسسحا|ممو ملسسلا ماو ةالصلا لضفاريلع رمل ايبلا

 بنما يرض صلال ابركز يف هنامز ناسح ةييليلا مامالا
 ١ دلال يعل

 ””نيئسحا طخنم ضف هبعذلاب نمل قليمللا جرم ليلق
 بكرا اعايئجواافونصاماش هن يي

 بترا تعس ةبتراير شراي دوس بتكملاماظعت هدام
 سيرد مخ ءرصّتلا نهدشش ا الشلم نائفتا دقو

 تيد قت, مالعالا دهسملا ةمقب هدالسالا خش
 ٌةاضتلاو العلا ناو يللاعت كيلا وحر ىكابسلا نسح ا ظ

 | تاو وقيل دشنملا لسو ملف دنع نيعمتجينايعالاو
 سلاوامالا مق تيببلا9 ا معامس رع يفارشالا ضمنت
 ٠ | ىنلجلا ثدذ يفر يبكى الص ساججلا ف نم هيج
 مشمس ند ذليرعباتواعيسالارتؤالا فكل ذ كيو
 اني اسلم ضع ريلع ان جو يذلاو لونا عصعؤ مالسالا

 ةملا ممر ىلؤملا لوف ىلا يرائلا لصو اذا هردارمحر
 نهيب وقبو متين )سو يلع ردا طيعدت داوذئيُخ

 ؟دانالالجاو )سو يلع هردالبص ةبانجلاء وت سلججلا ف
1 



  ةداسلا يالا هه انلو لابقاو ةباهموافرش يلاهتهدد
 ظ انوكتإ نااوهشف فدتلا تعنورهبادتقالاف ةوسا|

 . انتليسورهف داجلابو جالفباركلابهبثشلان ا وهلم

 . مومفبوقداوسزنكنمااجرقوومنعلاعتهللا يضر
 ظ ْ حل انتوربا حر ولولا

 لانو ثاياعب ىف امكاليل سو يلعهددايمهتدلو ذي
 1[ جفال هد دوسوملفعالا دل اب قيلت فاسو اب تايامر ف ٠ وصولا عوطديعب هنا لاقجال ىلاقالو يرخ ىفاوك

 ١ يكدر داو الصار ذئالو مددعم حجل هنااهنم |

 تملدث وتندمرجلاناورادلاو تيبلاميدونذئينح
 تعوسرتلباو نإووهيإع اهل وقس كانه ئم ئظوتح

 اقرشملا نيباماضارون هطسف هدا ك رجوي لومياليَ
 ظ ىلا صتناضخاشرديتبكروريذكاع هقورداو برئملاو

 , كرالاب هدباعضاو هث دلو نيح قوتي اور فوامسلا

  اهنم جرح ما نمز ضف املد اوواممسل إلا ةساداعئار

 : | بهرفلاو قرم نيباموأض ا باهش ب اهز فو رون
 ظ هسفنباهل لصي هن لإ ٌءءاسااهروصتوماشلا يسال

 ظ راداهناو ؛ًآمسلاىلااهنموش اهبلا نوكي ([رسالا ناو

 | يجن نمامهناونايبن دارجاهماهئاورثا فامكه كتم



 1 | يل ضر ايو يسيع/زنبامجواهيلارجاعو اهنموشودالا ا
 ررداةريخا هنافراشلاب كيلع) سوريلع دس الملا ةورشنملاو
 | هدالصدنا باهر فو هدابع نمت ريخاهييلا يبت شر نم
 بارت نمش ق زخم هيدي ايار قعم هقو دو نيحإلسوريلع
 كاي رناىلا ةءاشا بارثلا ضب قو امسلاىلا هسار هفرو
 كل زكرمالا تاكو يوزجيف دعا رجو يف وظني زناو ىضدالا
 "نو بارت نمادكإ سور يلع هدداليعنخسا ينحواردب م
 نماولوفرتمرب اصاوالا دحا هشه قبب ]فو دعل ا مجو هب
7 1 1 7 
 امك ٌرمرب تح هضوزن او ادجاس يوهاوضرالا نمضي

 تلفن فمتدالو بتع نيدولولا ف كلذ نوداتعياعاك |
 ىميو ؛أمسلا ىلا غرب ورصب قسرّوربا ذاو نع مربلا كلت
 أ املا نم تازنضيب دب جس ناوانبل بشت ماما
 . || دهياوفوطدوقي الاف تعسف نهرب ما رجوع هتبيغف
 هيجبذرعيل اولكر ملا يلا ولد اواهنرغمو ضيرالا قرشم
 هنعتاكوش تكد اوفر هدو رتؤصو تعزو رمساباهب نم
 دوار ضخ ةريرح, دو ضيبا فوص بون ردمربا ذا
 لئاقاذإوبطرلا ضياال اؤلؤدلانم متافم:ئالث يصب

 | يلعورصنلا عيئانماجل سو ريلعددا اييد#م ضبقلوقي



 ةباهس تاراهنا ةياور و ثوبنلا عيتاذملعدركذلا عتافمأأ
 /الكو مجالا ناقفخوز يل اليمصاهيف همسي لولا نمظعا |

 تعمسو والا ةرملا نيزك اهنعبيغف هتيثضيحلإجرلا
 نت ججلاو نييببنل لغو نيضرالا يجر مب اوفول لوبا
 ضخ ةريرحاع ضيقرقمباذاف نع تلج ممكيالم او ىشالاو
 ضيق لوقيلإَواذاو نيعم؛اماهنم عبجاريرشايطّدوطم
 هتنمبق ل خدالا اهلها نمؤلخ قبب ول اهلك اين دل اعبي
 .ديرياملعرداؤلا مفعل علا هللابالا وقالو لوحالواعإاط
 ظ ٍواشلاو قيربلا هدحاديب ياللا نر الث نيشغرغ
 ظ اضيب ةريرح كلا اورضخا ربو بهذ نم تسط
 | هدرود نيررظانلاراضبار ا اًاخاهنم م اذاهرشنف

 مج ١ ريطكذيب موش تارم عيب قيربالا كلذ نم هلسغف
 عاس جا نيبءلخداورلقحا ع ةربرح ا فشل وءاذلاب
 الو ماخاب دلو ا ةياور ةياورل هزه ضراعي الو« دروخ
 ةنامالرنال :ريلح نعوهو (دص قشامل هب مخ ةياكر

 ؛انتعالاوزييقلاو ةماركلا ديز م اراهظا ةلاراركأن م
 »ب ب مي كاسل ابدا وت:

 نيل سس عاجبهبلاقاليل ل سوريلعددلا امدتراوراوق

 دا نب ناثع ثيدحئم نكسلا ئباةاكر اماهنمر الدب
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 (يدداو ت نيش اهنولريفقنلاهدلا دبع تنسب ةرطاؤ هما نعصاعلا
 .تنسيبلا نم هيلارظنا شاف تلاق اليل لسوريلعهدءااصيألا
 نع نعقنل لوق نا ىحاوندت وهج يلارظنال ياها روئالا
 جير صتدو مولا رتورونلاالاريفركزبرلو قهر
 ايطارادنداوليقو ثا ذباضي ااهينع اهي هردا يضر رْشِساع
 | هب عرصامكوصالاوهازهو قلؤلا لاق يرخ تاياهرإ
 أ حن ارابشالثكا جنبا ظفاولالاقووريغو إسم ثيدح
 ظ 9, نوريغو لسم دنع ونص يذل نكل اليل دلو ل سو يلع هددا لي
 ينعم ماماراهدرلوربا اهي سل دياممو ينم اهيفام
 اا ميرا يضعان لسيوريلع هدد راصدن |يراصنالا ةداتق
 دحاجاو دولا هيلع كزماو هيف تداو عب كاذلاقن
 رو دايز هيفو موكا منع هدا تر سنأبعئبا نع
 ا يفدوسالا لا ةفروربؤ ةنيدلا مدقو هيفارجاهمةكمنم
 ابو ئلؤللا لاو ثا دريغىلا قالي سامك د بعكلا تينب املا
 نان او ثيدحؤ امك فلا عولطريعب هنا لامقحال ولات
 .ايكك عب ئانلاولئاضنلا يف قيعضلا نال ىعضريف
 داراو ا ىسشنلا هولامبقامليللاب دار اليل دلو هن اقلط نش
 كربامةدالورنع تارترومجلا نا يامر ف ىبسلو ةءداجازاجم
 اهيلرت نكمل دعب توكئانال ىلا لبق ناك تدع

 ا

 ا
 ا



 ملا لصرماركأ اىفةفلابلاةداعللاةرخسمشلا ءولطرعب لب أ

 ًاياورؤافوصومرنوكذلا حدو وياك لا خ منارض طسوربلع | ٠

 دع دالورضحنماوريغو هما نعومسك ىف ارعلااهتدر |
 عجول هنااهشم شالا هددوسورظفعالا دراوكب قيلت فاصواب |
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 وسجد ممصصج عل لع محصل

 أ قشدباداذةمرباكلتتتلننازمهت»لوبتعا| .'

 ظ كلدنئم اوبحيمف ابل يخشف هماهبا ىهمو ؛ءامسلإللا

 ,يلا نور ظنيالان لا تع موعضواليل دولوموملد واذا
 تزلخإومي هناك ةراشا ةمردلا قالئنا فو اوعي احا
 مسرور يلع هرداايمدماروهلظ يفاواذتخالل ال رىهلظلا

 ١ محا هيبنتاهليزيوزيجلا ةرظ قلديهناوةراشتشناو ١
 رمربلا تح هعضوب اليل دلو ]سور يلع هدداليمنهن ا لاقنم

 ناسماملااهنرلوهن ا ممالا نا نم مدن امئانيالو
 هضو هن اذ ثيدحْ امك 6 يلا عولط ولطريعب تناك هّيدالو ظ

 تلزئاضيب ةراهسن اايدممو ذا فول سو هيلع ةدئاابيو

 اىبوط)وتيالزاة تعمسف ةرعرب هما دجو نع هتبيؤذ
 و رار فالابأ هيرغمو ضرالا ٍقرسم )سو هيلع هدداليمدرح
 اهنشوب ]حا هالامسلا نود ضرالا تصخمو وجم اب ثياقد
 ىمويجدؤرعيلاهلكراملإإ امولخداورتلاسرروهظو
 نورعبوةث ارباوقرعيو دتنسو ةتحأ نم

 كرشلا نم ئب قيال جاملارا ملا ياا هيف يمس هنا
 | تناكاملرامبلاناىلا ناسا كلذ يف همز يفيالا

 |ةبسانم يجو املاهيف همس ناكتاردالا 3 ةيحام ظ



 وماذاف تنشكلا ىادنع كلا ةباوهسلا تلجترخ ةذيطل

 صضيقدو ؛ارطح ةررحه يحعو شيباذوص يوت جردم
 لوتيالياقاذاو بعرلاىضيباالاؤلؤلللا نممئلاذم ةث الث اع
 متاذموركذلا ئافمورصنلا ئازمسوريلعددلا امر ضب ا

 تاراشا هرب يدارفبلا بيطخم ا هاد رئي امر يفو وبلا
 ناقنشو ريل ل ييصاويف مسير وناوليلوالانمفعا ةباحتس
 كيفصتملا ةكياللل يب لاجرلامالكواهباطضا يا غجالا ١

 | لوطااهبع بيو سوهيلعددالصهتيشعوتحرهتنصب
 كيا هانم يا الياَق تعمسو ىلوالا ملا نمرثكا دياهر فو ظ

 دلاوهلعو نينضرالا يجر سو هيلع هدا طير ىباوفوط
 ةرمح هونرعاوياور فو ةكياللاوىضالاو نياونييبلا
 ىشعولاوريطلاواللاو ىسالاوئ مب انميناعمر طايزمو
 ثار و هتفصو هنعنو همسابركذ نم هيج ؤرعيل يا ١

 ةئورعمو مدا قللح عوطعاو هتدالو ناب رءفرعم دارم او ْ |

 ايفو يعمسا ناسلو ميهاربا َرلخو جون ةعاوبشو ثيش 56
 ةلْشو بوّتعب يرشبلو دول :ركحو لاصتحاسموى سا

 ١" داو عفوي داوجرو نسوي ةعاطو بويل دصو يسوم |
 دهزو ىحي ةيصعو سايلاراقوولايثادبحفدواد

 | لضفاهيلعو هيلع نيرسنلا قالا ىف عوسمعاو يسع |

 ةللصلا



 هيك هريغ يف قرفتام هيو همت يا ميلستلا اف ةالصلا
 نم ءرساف دعت لج اوش هنم/تلاقنارقلا هّتلْحنكدقو

 ايطزبوطم؛ارضخ ةريرحايضبقدق هباذلذ نيعدفرطأ|
 لوقيالزاؤرذاو نيعمءام ةريرحلا كلتئميااهنم هبنياريدش

 يلصورم ضن شورمالا ظع يا يزرلادنعلادن ةلك 2
 لخدالا اهلها نم قل قسيول اهظاينرلا اع سو هيلعدنلا
 ذاقلا مظعل ايلعلا هسابالا ةوقالو لوحالواعزاط هتضبقف
 فا ةقيتحي ايام هتنمبق فلخدالاراوقو دبر ياماع
 رهعانتتما نالعةلارلا نيهاربلا نم معما مرو هلفلاركح

 هب اونا ريثكن ا عريالف لاو دانع درج هب ناميالا نم

 تللاق ثطفل ااععيمجلا دالول قالا دبمرابتعإبوا
 عطس رورربلا ذليل قلاكهباذاوديلا ترظنوف ةنما
 كللابالا ة وقلإو لوخالو وقد _بٌترفذالا كسلاك

 هندارهاطلاوهوقلؤلا ملك ن مدن ازمتجيلاميفعل علا ظ

 فيو كلذاهيفركزي لو زصالا فاول طبياورلاقاس
 رايللا كرت اسو هيلع ديار صد] قوام نامل ةراشاثلذ

 درر مو يلع لاه رونا عبس ددلا لضف نم. ىيرجالا سيئ
 ٌعوملابلانيال ثلدناو هتبانعو دوج ضيفو رتمارذ

 تعا! عنامال:اهشي نم هوي هدلالضف كل ذلب بسكلاو |
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 | ل يبت ابين م هتدجرب ىصتخجو هنيامل لمعماللأ
 لمسها دنع ىلعمإسو هيلعهدلاايمفنا ررقتاممهلعرختا
 مسالاق هنارابحإلا بعكنعةفيلمل عيربلا لوتملا هباتك هسارعب يواؤسلانيدلا هس لتزازركذدقوشاالاو ٠
 | لش ادنعو مرللا دبعة سيلا زهادتع ا سوهيلعم ديا لسوبلا

 ْ رياسدنعو ريما دبع شرعلا زها دنعو راحلا دبعرانلا 56

 نيطايلا دتعو باهولا دبعايبنالا دنعورريملادبعةلاللا ا

 قااخلا دبعلابجلا يو هيجرلا دبعنجادنميوراهقلا دبع
 | همساناهدتتونيملابع لاهور داقلاربعربل اضف

 | ملا رلعو ىبودتلاربع ناتي دعواضياجال الاف

 عابسلا دنمو قازرلا دبعوثبوحولادنعو ثايغلا دبع

 ام ىاهريغو بهاول ايري هملا لوسالا دوجوملا
 كم تسط قاثلاو ف دوبوملا نلؤملا خشرثكا ف عفو
 اكن طيب ةربرح ثلاشلاو يح ضنرضخحا وزو بهذ

 تدمع سل ١ ل وج ل ب ووو

 يآ

 ح ف



 ' ثيدحفو نود نيرظانلاراصباراغاماذاهنم جضانأأ
 فدطانلاراجر ون نمّةوبنلاماخاذاف يالا عايضرلاةصق |

 فداميف يرظانلاراصيإر يت دارلاودنم برق ناكم ف ىا

 | ىدربالا كر د نم هلسفف قداعلا ةةرائلا تنصل مالا كلذ

ادال وسو هرلع هلي لص يلا ثلملا لسغ يي !تارموبس
 1 يول

 سم عمم
6 

 | نيب سو هيلعددلاطيضانيبن صتخاو ةريلا فلو |
 0 ناطينلا نم هافذح ف ةغلابم وكلا لحاف خل ابايبنال !

 | هيفتلعجاعولسو هيلعهددا ادن الو رعامطاهلعقو
 | تموراغو ةريثك«ارجبااهنالادئارجا عيجياولك ةوبنلا
 | ميار جلو ةيامردئاياهتارجا نم يتعاايبنالا

 | يلعوشالا ناكه يف تلمكا ا رؤسو هيلع هرررسوهالا ا : ٠ ١
 1 ميو هيذاماييولمو ىفحا اذاباتكلا مخئامكلاقلا

 ظ ١ هل يبو ةوبنلا هنو لكون ول هنال ةرهظ ف ًايشالا نم ريغ

 افشل ياض ءائلا ناكئر ذل واب اقتراب هليبول ئش

 | ١ هلهريطذلهابب يرخالحنيتتح ا ضعبلو

#* 

 ةلساع نع ذاحا اع



 أ( ةليبلا تاكارلف اهب قي ىدومي ةكبناكتل اقاهدع هللا يضل
 شير قر شعم ايلاقلسو هيلعدلب لسدرنالوسراهب دلو يلا
 هناؤ اير لاق هراعنالاولاق دولوم ةليبلا نه كيفدلوه
 ةرمالعه نسكن يب ةريخالا ةمالا نه ين ةليللا نه دلو
 هع اولاسف سرفر ع هناكت ارت اوتم تارعش اهف
 اينشمرخ هلراىلذ ىدوهيلاب اوتافدلولا ثل دو 28لجوف
 || ب نم ولا تبهدلاق كلام هل ليق قافااىلف هيلع
 .  ةوطس بن وطسيل هدداواما شهيرَورشعمايليئارس
 هتمعدهقو دقو لوقا برغم اوقرشللا نماهربخ جري

 دبعل نزيد ئبؤيس لوه قير سو هيلع هدد اي
 ايبمالع هماهتبدلواذا هنااا شن قايسامكبلطملا
 مويولا هماهزلادب ذو ةمامالادل تناك هماشير فتك
 لاق هبنم نببهو نع كدت اذكى جرحاو همايقلا

 نبى ةوسلاتاماشهيلعناكدقوالا اين هددا شعب ولا ١

 تناكقولاةماشن اولسو هبلعهردا ايماني الا ئيميلا
 ا رياعيدا ا سدوكل ]يل دانه فو ةريغيو قلؤلا لاقرفتكنيب

 ظ اهكازها ناك يذلا همالع نموهو ةوبنلائان/دلولسيو |
 هدد ارصوزا )عاواهيلعوقولا نوبجواهنعنولالسس

 العبر بج دنع ين نيحاضي وبدلا ماج ةخياسوريلع
١ 9 



 بح ةبارسالارنعو لمي اغيوشو يولابهل مالسلا

 دعسيئب شريغصوهوقيرشلا لص قش دنعوو ارسال

 اللذئمرصرقف هدداءاشد ا عاضرلاةصقيف ٌقايسامكأ :

 اهتبتارجنباظفاحلالاق تاس هير ةئما هل عقودا

 يهتنا دعس يب فريغصوهو /دصقشدنعدل هقوام
 اهفاسّقلاهثدالو دنعإسو هيلعهربا اص خي اورو

 اوي اهركذرعب بهاولاؤ لاق بهاوللاعبت ا:هىلؤلا

 هبنيلئلؤللااهركذ يلاقرزلا ةمالعلااهجراش لاق قءاكت
 ظ فاقؤلا لاق كل ذإعيلف يمتنا ريلاوملايفاهترهشل اهيلع ظ

 قش املهب مدنا ةاهراضياربامرلا هذه ضراعيالو
 | ماير اركتئمئامال هذال [ميلحرنعوهو قدرشلا كرم
 ةصقو ىلاوت هللا ؛ًاش نا ٌنايسو ةماركلا دب لبا راهلضا
 2 ظ يدا علاه دلاو ثدذاعة داب ل ءاضولا

 5 للتهسهميؤلؤلالق
 هساايصتدالوٌلبل ف نابمرلاورابحالا نم:عاوجربخاو |

 يبكلمباهداعاوعجاو داوي ناز اهب اسوهيلع |
 تماعبا نطضاو راهو مضعب هب ئقأوينارسا
 .طفسو قْسناو عدصناو هنصّؤحا بيرحا يذلا يرش

 سس قملرل هن ايلا ةراشا هئارش رش ع برا :لاعا ئمإ



 يلا سيرافراناضي !ةليللا كلت ترو هنعةررايقر

 دقو تءاكلب ماعهبلاب ئردلبقرئئلواهنودبعي هناك
 كاز حارق ف انو الل نضالاو داقيالا دش مرضت

 ةلروبط :ررريرب تفشنو تصاغواهنم يش ددلقبا ايةلببلا
 ةرطتمليللا كلت اهب قبول نفل ااهيفريسف تن تناكىّجلا

 ةلمللا كلت تيمرو ةداساهبف يمني دماهل يمبف

 وملف بيشلاب ًمسلا ئم عورملل بوقرتسلا نيطايشلا ْ
 زيف نر نرف ًامسلاربخ نع سلبا بججو هيلا و دوعي ظ

 كالا هيلع لرد نبحو ثعب وو لك هيلا الص

 كريال يتحد رسلا وطقم ان وتخدلو هنااغ ؛ًايعلارشكاو

 اردل بلطم نبع وج ة يمس بابسائمو وسرحا
 000 تحرخة نو ٌرلسلس يار دن !يورام

 لورطو قرش اب ؤرطو ضرالاب يرطو ءأمسلاب فرط

 ناش تضف تي

 21 دهرل او نيلحو ةنملا نم جرحا ئيحبو نعل نيح نرامُك ظ



 0 ا

 وشالاو ئينالا مويدلو هن فالحالو ةريثكل اوقالعأ

 أ | (ويدنامهريغو هومدتمظاذح ةميا نوريثكو ءرشع ا ] يئاثىفهن اانييارهش لاو دوالا يبررهش ديو هنا ١

 | هربغ داقتعازوبجيالو ةكمدلوهن !باوصلاو هنماث 1

 |اكالموزيللاقوسروهشلاهلومزنإرهشالاوأ
 ظ ديشرلاوا نايزيخلا بسم هتزقو يلاوت دن لجسم َ
 0 مهيح سس تتسعلاةلاابووُقا ظ

 ظ نا اجام هنمو مدقنلا ةشياعنعركلا ثيدح كلذنم |
 . | ميدل وطسايتسكلاقهصدسايمرتباثنبناسحا ٠
 . | وطيالوهوملطدقدحا بكوكاذه خصيايدوميتعمسف |
 ظ ىيقواناكولاة رحاالااينالا ئم قيء ةوبنلابالا ا 1

 قسلااتفهعمسضبعرتدقراهلانبايدعييدحا'
 همام ىهنميزلاوهودحاراطتنا ناو انه يدوهيلا |

 سيدقوبا هب نمر كمب سو هيلعمدبالصبلارهظايلف
 2 ١ مووّسربكاهيلاباعذلالءددّهولوةنيدلابوهو ٠

 0 هبعشوانباهبلعثوديسامالساببس ناليقامددذ ١
 هلااقيماشلان مربح هبلعمدقهناديبعنب ديساد |
 لح انباصا»ذاانكو هصلضئاايارامفاولاةناتيهلا |

 ' امفانل قشيفانو حرماظانب جزعوش ةقرصلابانرماي
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 1 قافولا هير ضخبؤسدو باوسلا لطي يح حرب |
 | كانلق ءوحلا ضير لاري حاور لا ضر ائيض| نم يفجر يذلا
 2 | ديو علييف رمزي ريرعم تار
 نممانل او ةيرذلا يبسو ملا كنب ثعبي هئاودحا
 تويم دسورموجل ثعبان سدود يرق نا

 أب ” ا يسبب يل
 |ااماسسل الدلا تلزنف هور جو هبوهىسيل
 ّن .ارفظئيهرلا دبع حو ةلفياونب تائقووملاوماو

 0 7 يزلا دولوملاثاايطبلا ديمساب باطما دبهل لات

0 
 0 هش الث ليشلاقادجيلاق هتيمس امفلاقمالع ةعرابلا ظ

 هيلاثلاودجابلا علط همب نااهارحا وبن ةرهاش ليرلد

 ةضيشو تصل

 ظ ا يول وسوسن زانلب صوتنا
 |١ بلال دبعهبلا جرحامل بهالاصيع ةيادر فو يهتسا
 د م دورلعدردإ ل سدرلا لوسر هفدلو يذلا موبلا حجب ]

 - | دبعاتالاذو نرهظلارب ناكو هتعموصلعا مدنا النو
 ا ف واما ةردقف اكان علا

 نب نرخعملو نينثالا مف رهنع ارح تنكيذلا



 |نآلادنا كلذ ةيآورعرابلا علطه يت او ين ىينئالوويتويع ْ
 دسجي نلهناف كاناسل ظفحافافاهبداثالث كفي هجيو ّ

 نالافععامفلاق هيلو وري امكدحالع ةيداودحا هرسح

 دحافي نيتسلا فا هنو درتو ف توينيعبسلا ةلبيول لاط
 + ا ريخاام كلذ نمو همالحراعا نيتسوثالثونيدسو |

 بمائلا دبع ؛دج2) بهذ نحن زب يذ نب يس هب ٍ

 ظ كازو هيلع هاعياناومدعباهذو كلب ينل

 لماراعاسنم نك رلاىنوفم ناؤيسدللافودعمنمضوأ ٠
 التمططاف هندعم كاتيار كاد هبدل عال يربط توكول ْ

 كرما غلإب هللا ناذريف هدد ان ذا ةحاموتكم كدنعئكبلف 0

 هأب :رئاخا يذلا كورلا لعلاو نونكألا باتكا ىف دجايلا ا

 ' اهسجارطخو اهيلظعاريخانريغ نود هانيبتخاواسفئال

 كالمهرلو ةماعسانلل ةافولاز ةليضفو ةايحلافرشريف

 رسم كلما هبا كلشم بالنا دبعلاف هصاخ كلورفاك ٌْ

 ”اينبدلو اذا لاثف رمز روب مز ريولارها كانذوهامرنو ٠
 تارْيل بلطملا بعدل لاقف مدتامزإارمالعيفتسك نيب الغ ظ :

 ريلاسله ل الجاد كلملاةبيهالولهدناو لش دئاو بامربلا
 اطهنزييذئهللاتف اورسدادزااميايارتراشبنمأ ٠

 هماو نوبات ويده مسادقوايفداوي يذلا يحإ|
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 7 ا لعاج ااهجا ثعابةلاو لاخنرإودقهرجف نجةلفكيو ]

 |١ ٠ برضي :ًارعاومب ل بو هفأيلواوهيز عي اراصناانم ل

 ا "ا اكول ميبتسو يدع نعى مادلا مب ظ

 ١ هلعنيو فورعلابرمايل دعه كو لصفهاوُم وسنيرعن 

 كنا سنلاو تامالعلاو بجلاو تيبلاف هلطسورككلا ظ

 ْ هيئالجاس بطلا دبزف بذكاايغ هك باطلا دعا

 ْ كسار وفي!دللاقف هبيرتلا هلنارشلا نيركشلا رجس نا

 1 لاق نايا الب ىطامالكركذو |
 رش دلل عج ناد العا« ةافدوهيلا,بلعيذحاو كنباظنحاذ |

 | نماال اياف كعمنيزلا طمرا لوم نود تركذاموطاو ظ

 أ نيبليف ةسابر امهل نولي نائم ةنسافنلا ,قلطدتنا

 ا توملاناملعاانلولو , هياحلاه»نوصْسو :لياوغلا هل

 ظ برئيرريصاقحلجرو ريخب ترصل هذوصإبف ىدرخم

ناءقباسلا معلا ف“ ؛قطانلابانكلا فدج نافل مراد
 ١ 

 | * ةربق هضوعو هل ةرصنلالهاو م ماوس بشي ١
 عيل ا/"تاهاعلا هيلعرذحاو تازالا هيلعفاخا االولو ا

 دا مث كيلا كلذ فراصؤكلو ةركذب هس ةثالحاع ظ

 ||[ بملطللادبعلر ماو ةزياجب بلطملا دبع باندا نمر



 تارهعلاو ناوردلاوءج لاف نارقلاوةيدرشلابحاص أ ل ىلا 7
 ليولاك نامرلارحا ين ناطيشلاحامو ناببلاو ظ 00 ياك 7 7 - ز 2

 هنامزرهاقتكيلهوهظنااذاهتوب توب يلعف أ ٠

 ظ ملس هيربخاامكل د ئمورحاو ركام اامفاعشاةرشعب ||

 ١ ميطس يلخواهرضحا فاه ايفرريبعت ق ئملا كلم

 .هيشاب يز ىنرهظيدناهنم همانم عب وبخافدلاسف ١

 ١ قشالئ غبر هرلارخك ىلا هموق يف كلما نوكي كلام نب ١

 | رش نب :عيبرل يراهالا بعص نبٌو شو فاسغلا ةهببرب

 رضفنب بلا غدلو نملاقف هش نعد اسفراعل ابق نم ولا

 >9 ١ :؛ : 9

 © | كملذ نمو عطس ةربخاام قبط همانم يتعد حربخ اذ
 2١< عقر يلع صقوقو كم مرّوامل بللملا دبع عطس هبربخا م
 نائدعرإو ريسرهظب هرما نم ف عطس هل لاتفاهار

 لوطي امم كي دريغيلا ةان باجا نل فولمو اوان نل
 ش هلادلاملزنملا هدا بتكنعرابخالا تءاجرقو هباعيتسا

 دفاسواب يونتلاو 0دقولعو )سو ريلعهدل لصفر ْساِع

 ولو دقو دنع ضيذتساو بئاعتامب دبا جام:

 نيزلا نقيتسل نرقدعبانرقو ةلمدعب ةلموهبسكف
 :ك كدذواناميا اونمانيزلادادربوباتكلااوثوا
 7 ل
 -ر أرق لاذ هبنم نب بهو نع؛اجام كل ذ ئمارعب



 ظ |[ زيي يبين عب اي هلزلابتكا نع يعدم
 وسر ثل زب ثعاب ف اداجؤمالجا هل تاعو اّمحاضق | ظ

 بايعالو باؤصال |اولمرلغدإو لغفب ىسيل ىيبمذلا نم

 : بقا او ليجبلكل ةددس»: لاو ىتريفلا ل اوقالو علزمدإو

 أ د قلمرم ةكلباو ناعش يوقتلازعجامكقلُخ كهل |
 دل فورعلاووفعلاو هنعيبطافولاو قدصلاو
 هفرا هتاممالسالاو هب نريسلدعلاو دتعبرس قحاو
 تىمدب يرهاو هل يعلا نمدب عار ةعيطولا ئمدب
 هزلتخ /اوهاوهّقرفتم بولقنيب هبئاؤاوةلالضلا
 | ىلارريحوتو فان اميارهيطع امم الاريخدتما لعجاو
 مشل همهلا معلا وسر هب :اجاملاصالخاو
 وهبت 0 وراس
 قاضرم ذنب مهلاوماو غرايد نم هوجرخي ماوتم هو

 | اعوجروامارق ٍ نولصيوافوهسصإ بس ف نولتاقي
 اهنلالسا ليلا نابعر فرش لماع قربكيا دوجسو
 5 ماظعلا لضنلا اوذان اواشا نم هيث وا اضي كلذ
 د تلا نإ مالسلاو ئالصلا هيلعدو ا دريم ارم ضعي
 || برعلا ثويهصفا د, حاليلك !نويهصنمرهظم
 | نمئشلاب وديام م ىهزيطالاو ةوبنلا ليلكالاو |

 ممسصس سوسو كك

 ظ
 ا م يس ا سو ص يس مس م سس م ب بر يس

2 

 رناوج



 ”امع هبش هب طرف سارلااععضوياملر هتشاوربناوجل
 يلصيبلاف جاتلاككولملا ىسب دام نموهورهوجلابنزتا
 ٠١ ٠ شيلزوهليلكاو رسابدوجولا اتوهلسوةبلعمدلا|
 ا هيلعددل لص درمحوش دومحو ةدوجو حورو كرسو
 | كتلسوماننائمكفيسرابجلاهيادلتئاضيااهيفولسو
 ةرونسم كماهسو »كنية بيهب ةنورقم كعيارشو
 تباثنب ةيزخ نعرفظائبا ل قنو٠كتحن نورين ومالاوأ

 بهارلاب ري هاجلا ف فيرعل اروهشم اؤسص نبارماعاباانا
 لسوريلعهداليمينسلا فاصوا نيريثكلع هليادق تاكو
 نجلا مث الئب هج هنا تح ةئلاسلا بنكلا نم
 ا |سوهيلع هدداطيصدناش نعرملا بو اذسا ضعب ف

 دع مصنف تاعتسير بيل لعاولا دو ناججلاراشاف
 'رطتلا ىتصانبرحستهارماعاباايلاقف هتبغرلاو ةلئسملاب
 يللا هرماوضلارسابعلا نيلعتل نماهلارطتلاو ورماغلا
 هرما ماك امسلا نم نلزئيلو هرمإد عفناو هرم مركا ]

 بولرق ورماسلارمسلا نع ريو ورماغملا صكعلا شخ
 اذ هكلما تلتفرماعوبالاق رصا يقوورساكارصايه
 يب نم» فانكالاالموم فاو مرركم فارش يبلب دلكلاق
 [ماوللاليوطلاب سيل حضور هز ٠٠ :فانم ربع نب مشاه



 | ىضرعا يذواذافهجالوانررظن ذا *ايحدد ريصتقابالوأ|
 ! نببو هور عيربغةلكشو»هزمالوءهلج هينيعؤءملشماو

 مسي ايف لاب ٌقايهرظسلا يديال يماوهو ديرما ينك
 شرم طرفسلا ةومحلا نم هعمس هعرثااذق نمهب دعسيف

 بيدرطريسفت ب ةلياف موعبتف ةّثالذلا هّيتساو ىضه ١
 ىسور دلاو الما هرم ينل ارماغلارنقلاتايلكلا كه ( +

 ةليوطلا ةقانلا عرسبع عىرسابعلاورامدب سيبلو
 ١ موتلارمدي لجرلاو ضخ ارمرلارما د ضنا ةويرسلا ١
 فلكل ريبكرما الك وهظبغ يي مبوهباطامج برها ف

 برا تار قل خارلارماغملاو قلت وسو فالئ ا ديدشلا
 كولصرساكالاو اليل ةذو ارم ارمسلاو عطتتب رغب لاوهالاو ظ

 فرشلا ئملا ف فارشو مورلا كولمرصايقلاو ىسرفلا |
 ئيشملا جل حللاو ظيياغييصق ءانحجد برطضم لولو
 تيب نيولا ةعس ةليجلاورمالا ف دج اشاوايفخاحل

 : ترطسلازي ديال ةوبنلاٌ ءاخينعي هاما يااكرما هيفتك ْ

 اصنطم يهتنسا جالو ري ما طحلاروطسلا بتكيال
 انالاو ثي داحالا هرووحهقف ايس نم ىضرغلا نا لصاحلاو أ

 اقيرطام نم تاأجإسو هيلع درا صيبنلاب ةءاشبلا نا

 وا لطبمو ا قحرغموانهاكنم قرف لك ناسل ىلعو

 ىبا



 مس ملف مالسالاىلإ هاعدولسو هيلعمدب ايمى لاب همتجا ا ١
 اذيحو ل بررط توينابإ سو هيلعةدنإلسوزلاهيلعاعرف | ٠
 ١ يقحددلا همق هو درطورصنتف مورلا دالب ىلا حلا 5

 هياوهبرةبيطب لزنيةناراثألا ضعي فواسيرغتامأ
 وديا ترو هّتنعب نورظتني ليث ارسا يبرابحا نم
 تميرناكذإيلعددلا :نعلف هباورفكاوفرعام عج لذ
 ماسجلادياوشلا نمريف امل ماقملا زهف مالكل نلطا د 2

 ىالؤلاالاقماتتخالا نسحو لالا يضتنمل ةقباطملا
 ئملسوهيلعة داني ةاومةليلرهظامضعبلاممتم أ
 ظ ,(كرالا نمبرطضا يجر اهبفو تاماركلاو بياههلا 35

 ناوياس تر بهاوملافوزارتهالاوكلاوهو أ
 . |درشلاتوصلاوهو ساكئرالا نمل مهما ئيسلاب يرسم |
 اللاوهيوصهمس يح ستر اةريغو جانلاظفافلاة أ
 نبي هناب ئلؤملا هدصووزتوهاو كك توصاملهنا 1
 | بماي قرعلا نم نيادملابهفانبن اكد نمركحا 1
 اهلثم لوطي «لرذ ةيام كس ىمجلاورابكلارجألاب 1

 ةسسائيرشعو نيد في ةفانبناكواهنصن ضرع ف ١
 |ىونلا فرت الاماكحاواببو ةعساينرلا بياجصنمإ

 ل 0
 نين ا يدسسعلا يلا
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 دهطلملازو ناقع مز فْلَمَقْس ٌةقارسامهسبلاو ى

 هقو يزلا بيغلا نع سو هيلعهدداابم ثءابخا نمو ةيلكلاب

 زونكو هلاوما ناو كروب يرسكالو يرسكث زها ذا هنا

 لصديلعاعدامل قزممؤكد كلم قبو هدلاليبس يف قفست
 هثلوارئاموهّقْزُم دباتكد اجامل كرز لسو هيياعددلا

 كسك داعلا كلما نمز يف تداووشواثيدحماوعلا ةنسلا

 ا جئانلا لاق هلاح نايبباالاركزيال عوضومزطاب ظفاحلا لاق
 ثياب مل رفرعمال نيذلااهقفلا نم هل ةعاجركزبرثغي الو
 دتسو اهنو ربعي اوناكئلا سيرافرا ٌةليللا كلت تدم ولاق

 طافت هماهرمجانطي ناريغنماهبمل نكسيااهلعداقيا |
 لبق دخلو هبيجتلا ديلا هضوم الود ايالااهتندس
 يزلاورصتخلا زو حض يفانكولا هيشتب ماعؤلاب كلذ
 ١ فلادارفا تاياورلا يف تباثلاوهواهريغو بهاول اف
 دشامرضتو دقوت تناكزبا وو ميل امضب يارتولو

 يلعةليللا كلت دحار دقي مفزراهواليل مارضالاوداقيدالا
 ةعاس فاه نارينلا كلت تفطن اال اهنم يش داقيا
 ملاعل اف ث رحم ظعرمال كلذ نااوملع ليلا كلت ةلحاو



 د يع سي د ا ع

 رنلادومج باتك هيلع دروود اوباب مقوام ىرسكي الامل ١
 رلعاناربوملاةليللا كلت يابو ثراغةواس ةريحب كاوأ

 ةلجد تعلق ايزرعاليخدوقئاباعصالبا«هتككمم الع |
 كالا لاض كل در يرسك عزفاءاودالب ف ترشنتناو ظ
 يلا يرسكبتكف برعلا ةيحان نم نوكيثدحلاقف ١
 . كثمرلعا هلل سري نا برعلا كلمرذنلاثبتاعتلا

 تاكو اسفل ورع نب ميسلاربعهيلا ثعبف هضداف |
 يلاخدنع كلذ لع هللاتف كلذ نعدلا لب الجاربعم |

 *اتاف هيلا باعذلاب كرسكورماف ماشلابوهو عطس
 نم :هئارجا مب عطس وبخاذ تول ااعافرشم هابجوف |
 يعي دقو «علوبس لا «عيبص) جياع عيبا دبع
 ومو »ناويالا ساجّتر ال :ناساس كلما هثعب ي.رضلا

 ايزعالبخدوتناباعصالبا يل ناييولاايف رو هنارنلا |
 موزرهلا بحاصرهظو,ةوالتلا ٌقرثكا ذا هحيسلا دبعايمالا ٠ ل

 ”مواس ريب تضاغو :عقامسلا يداو ضافداصعلا ىا ١ ا

 لبابالو ءاماشعطسلماشل !ىسلف سراف نارين ترو | :

 | ددعاع,تاكلمو كولموهتم كلي ءاماقمىسرنلل |
 ماقف هئاكم عطس ىف مت تأ توها لكو'تافرشلا ظ

 هربخاو ميما ربع مدقافذ هتلحار ىلإ عيبملا دبع

 كلبرب



 | لاف روما نوكي رشعةىبراانم كلين ايلا لاق كاذب ظ

 0 نزاماب عسا ةعيرنيودسازهوؤس ََ
 أ, ييلدلفت رلعايتلتسن ناكدنال نس يمسناسغ نبا :

 27 0و راو هاتوا د
 ميلتنيو بضع اذاالا ىسول جيل كر دقيال ناسللالا هنم

 ليقوهنس نامت الث شاع رص ْؤهيجو ناكو سلجبف
 ١ ةيريع تنضو ةليللا كلت ىف تضاغي ةيام هي
 ثيناتلاو ةيفعلل فرصلا نم ةمونص بع غصم ةيربط

 ل ل ظ ش
 يل لاق ةريطع ةريكب تاكو يرلاوهمهجلا لاذلاو عملا ٠

 نوثلا تاكزب وةتساوضعو لايماةرشعاهلوطأأ
 //امتبونفسلااهف بكرت يعلاولوطلا يف خسارفةتسأ

 نمّةواسة يب نانمررقتامونارلبلانماهلوحاملا ٠
 ةلللا كلت تضاغ جل فو فورعلاوه ىدافدالب يرق
 يلا ةوابف ماشلاب تلا ندرالا ةبصفةلربط ةريجبا مادا

 ادايللا نلت ىضغت راو لاجللا جير ةمالعايضيختو مويا ٠
 ثميداحالا فتداثامهيلك ضيع ناب بيجاوليفانكا ٠

 | قش ةواس ةريحبنارمالاةياغوريغو وسلا ايلتنتلا ٠



 ١ قحام نم ئشايبن كدا ناك ةسايد مصاف ةيلكلاباهئامأ|
 | تصقن ةيربط ةريجو موبلاإ ةّوابلا ةواس ةنيرماضاكم فب
 ضاهفو جءانلا ظفاحلا لاقل يوط نامز يف هلم صتقنبالاصفن

 قفيناتو نيسلا فب ةوامساكيداو ةزييلا كلت ىاذإ ةلي
 ةِي وتس ةيلاعضرا يو ثولأادنعبلكؤبل ةيداب يما
 يل دوه رهيظ نمذ خااهيل ضرعالو لوطاهلاهرفر جال
 كلت تيمرو اهعانتراواهولعل كاذب تيمسرصم ةيج

 «ارايسال يا امسسلا نم هيسلا نوّقرتسملا نيطايشلا ٌةليللا
 تابغلاو ةيضقالا نم ىيرالا ىفعقيساممةليللا لوقئام
 اهيلاهضي ةلولا ىطخي مدح ناكعتينروريغدب نوري
 . (نيطانلانايدر نهاكللاهش رض ثيرحطاؤامكهبذكة بام

 دوار فاوريخيلااينرلا امسزو اجت قامسلاولا دعصت تناك
 ] اهراصوايبدلا سة زواحي نم اوعنممالسلاريلعبسيع

 نم كامل اهبل ةرلكلا ينوب همتسيفعمسلا نوقرتسي
 دلووتحب كلا اهبف طلذفىشالا نميلولاهبشليف هماارما
 . | اليلقالاامسلا با دورت ا نماوعزف لسوريلعهدد يسري
 | لمكل تناك دلصا اوعنف ملسو هيلعدداالص تعب شح
 ظ يببلارإوايلؤريف نوعرتسيامسلا نمدعتم نول نملسق

 ١ لاقوايبلااهدوعي لف بيشلاب اوم لسوريلعهدداابص
 000 0 ٠ 71 تا ع مس حك جم



 02 درردب ضرا رطنم نيوتيا ضال ف ثرحرقرما نه ىسلبا

 0 هماوت ضرابّنا تحايل واهمشيد ةبرئلاب فري ناك |
 ا هيدا نعوتطمندرببج ئكو ثدحلاانهاهنملاواهمشف
 لوّقبو هؤوجنم ميمي علصا ذاوانل مصدنع اسيولجانكلاق
 قاراسا به>٠برثقا رئاثداحاوعقوتو «بهئلا ااوعمسا

 ١ ءةبسسلاومشاه٠برعلا نم يبرلو ل هبهشلاب يةلوومسلا
 ران ةلعشوهو باوش ءجؤينقللاهلا نوكسب بهشلاو
 يراربلا ىف سدانلا ل ضيالوغ ىراصتف هلو ا ناطرشلا قرت

 نمو ةرللاب ةناييكلا تعطتن السو هيلع هدا ل صدخعسب
 | ىسيلب ارجو مويلا دعب ةنامكال سو هيلعهند إل صلاق# | 5

 نازيوط ثيدحؤف راكب نيريبزلايورامسلاربخنع |
 ىلصرإواراذ برا الصيد تاومسلا قرت ناكىسلبا ١

 وجا اب نيطايشلا تيمروع بسلا ن/بجح )سوريا عدللا
 نم جرحا ئيحو نعل لح ن رايك: ياظع ةنر وسلب نر

 ئيحبو دعب نيحو )سوهرلع هدلال صرح داو نيحوةنجلا |
 ةباكو نرحب توصي تر يعمو ةئاذلاه راع تلزن

 4 ةديدشلا توصلاوهو نيرلانمجاصلافلاذاكجو
 مدالوزيحهتنرطاو جان نملواوثرئملواهدلادنعل |
 ادلوت سائلا ديس ئبا دفئا راسا وريلعدددااصإا ب



 هنسينر ريثياذامهلا هش ةنرىسسلباثردق هلولأ
 ظ افذاملو لاما ومنم كرسلا عوطق ءانوتض دلو هنا يق لرثكاو ظ

 ١ بطتلاو ىفززلارربلاو ىاطلغمو يسرقلاا نيدلاًايض
 ظ الوزريغةلدانمزشااوفعض همددلدانالاقو ىرضيلا |

 | دجوينمقحف صتن طعبانوتذم هناالو ف نالاقي | ظ
 ا تاللاىكلاياغلسو هرلعمدداراصدقحف هزل كرذك ظ

 . «لجواف#ذلالفةءاوطلاو ةئالظنلا لامكنممرق ةزلقلا
 ظ نمناعجلان الو ىياتنلاو بياغملا نما اسالكم هبر

 ١ الليل اهساريلس قلنف يدلنا جامل ةرهاظلارومالا
 ١ تجرح ثلا ةقلعلا درتال الهي وثنمريلعد حال نوكي
 ا هيلع ؟الطاالو بلقلا يلح نال قدررشلاررصلا قش دعب

 ١ السلا وةالصلا هيلعزي اجيب ىلعددداعرهظافرشبلا
 هدر الور ازسا نمو ءشاظكهنطاب لامكىسانلا 0

 ميعنوباويفاربطلا ةاورامل توسدحا يريال تحباب وس |
 أ عووؤرم ىشا نع و دوتم قرط مكاسع ناو

 فباوس دحارب حلوان وم تراوؤإ در ولع ماركن م
 فالطافانه عطقالو ةطتلاوهذا نوندملاةوصاعيا
 || ةوصلاو دئيهلا يه شلاتقال عز اجيريلاعنوسزملا مسا
 رشاظل ةريغالو نات يا ينؤوس دحاريول يتحرل وفر شاظو

0 . 

 رس

| 



 -مسنساوبم

 نماودع يح هبر اي هتماركةل ب نم كل ذلاهجايتحا
 اقاروبو دعت هبروحرن ول هزا سو هيلع هداه صئاصخ :

 اهصددىذرةسْياعنع جرو كانيع تسمطلدحا

 ثد زكنمهسعدرلا ذر هتاجفز َةَِمْوهرلعو هنم تيارام

 رعكلا شهررق تنب امل لسو هرلعمردإراصهنا نمٌتايسامو ظ
 ةراولامعملتنو هتتاعلعةءازاهضمواعءانيرضح
 كتروع طعروماييدونو همايقنمدعتسفدايجأ نم

 | مزاب لايك هيروعؤشنكا نمرزليال ١
 تام كادهتاجوز هتعماجوريب بو شناضحنم

 | ةرسلا ناب رسلا وطقم ىاؤلا لوف ضرتعا مضعب
 تيلثتب ررسلاب يمسللاهبلصنملا عملا ةطفياهاو عطقنال .

 هدم يرعب نطبلا فىهو نينجلا ناكىذلا نيسلا
 ررسلامس ىلؤلان الميه ناب نيرخاتملا ضعب باجاو

 هدنمم عوطتقم ىا فذحريفوا ة/و اجلا قالعلازاب رس
 مسيو هيلعمدبالصهناب لوقلاعوش ةرسلاب|صئيام

 نم ريع هدراشلب هضياطخ نم نر درسيلانوتذدلو
 من لزويسلا ظفاحلا مظنرشع ةعبس 9# كاد ىئايدالا

 هلوقبوسا



 نام ثلز الذ 7002و نقع | ظ

 وسم نسوي ب يعش دوهوأس حوونو ثيش نر ىيدردا مدار

 يسلع م ىسب رولا اظن ةليككن - تدلسا

 أو سومو يسيع :لظنحو ءاثمورىسردا يشأ رو

 راه ىئني دوه ىو نامإس  ]اصواطول ماس بيعش ينو
 رت] بانوتدل يول لييقر وان ف مالسلاو ةالصلاهبلع

 فارعلا فاما لات ال دامسو هتدالو عباس هاج |

 .وركماز وو ىفزلا ظفاىلا لاو رلح هتغضرةدنع

 ريبعتلا ينال عيانه نمو نوت اكريصيف تعسشلا ظ

 دولولاو هطتلاوهناتزلا نالازومجانوتكيرلوماعتب

 ظ ايشلابلق قش نيحابر بجهد |يقو ميهوريغهدسو

 كلذوريفنو نامل تابث نيب حلا يفامرج نبا ظفاحل
 1 يلصينلاثي اارقلا فدلواذامالغلا ناز برعلا نا

 ظ يئثالهذالوملإ لعد املس راو هناؤإ سو هبلعدرلا ظ

 | ىاناد1طاؤ طقت ىلا هترلجيارنزلف تعسف ءرشع

9 

 : أمر "يوهم افرع 2

 3 ل لا



 . ينو تااهات هن |نم هماهب هسّدحام مىا اررضدلا ظ

 امكارممهرمسف هيئدلواذاهلالوةظقلاو ونا ني ْ

 ايار هنا يورامؤسو ةيلعهدلاليعدباهلحش عمو ةمرقُت (

 ةرهطنم تجرخ ةضفنمزلسلس ناكر جلاؤ انوهو
 قطو يقرشملابفرطو ضر الاؤ فرطو امسلا يفرطاهلو
 اطاوروناهنمقرو لكى لع سس اهناكت داعش برغم اب

 دل تربعكايصقفاهب نوتلعتم بررغلاو شلل
 هلويو برغلاو قرشلا)هارعبتير بلص نم نوكيدولوع
 موتا مكب ار ىمانامس كل زلذ ضضيرالااوءامسلا لها
 تيار و قعاناناا ينيب لاق باطل اربع نعمينوبا درو

 ةنهاكتيت افايدساءرفاهنم تعزرفف ينكلاعايؤر

 قرااريغتم قردان ديس لاب ام تاق يلا تظن ىندرق

 تيار ناب اهل تلتف يشرهرلا ناثدحنم هبارزه
 امسلااهسارلاندةتتبن تعش ناكمناناوةلبإلا |

 | رهرالروب تيارامو برغم او قرشم ا اهناصغاب تيرضو

 | لكدادزت واهل نيرجاسرعلاو برعلاتيارواهنم |
 شرق نماطهر تيارواعانتر اود وبوامظع:ءاس ١

 2 ىيدرف نمل موق تيارواهناصغاب اوقلعتدف

 لا هسسع

| 

2 



 .؟ | تع فوهنيع هلورورهظارسكيق عر نم بيع واج
 لاقايوعزماعزف تيبرناف هلن الفابيصناوس كانت ال يدي
 | كايؤر تقرص نيل تلاقوشريخن ةدهاكلاهجو تيارف
 هل نيدو برغلاو قرشملا كا يل كبلص نم نجني
 قه ةاورام كا زب ه2جة يمس بابسا نمو ىانلا
 در دالو نم هياسلا موي ناكأمل هن لخجوستلا نسما نع

 ولك | لذاثيدرق دو هج دنع مز لسو ةببع هدداجي
 مسا نعببف تبغيرولاولا قار ةنيرسسالق هتييساماولاق

 درالاق كموقالو كلئيابامسانمى يل اولضئا قو تيبلها ظ

 قئحر و ىضرالا يفلح نجيو (مسلا دل لمينا
 هيلعددلارصوهف هع قبسامكهءا جرو ةثداراهللا
 ,هقلامويرجلا اول هعمو نيرم لادا وئدو يحل ارح سو
 نعول ةدصب تارورعلا كلت شره ورجل لامكدل ثيل
 أ نورختلاو نولوالا يفد دعو امكا دوىماماتم كانه بر
 كريغطميرولا مما شام هزما م نمهرلعةفطورهل سعانشم
 كيمسواشببامهلما* نمئرمهليفرسو هيلعدددالصاوتلا
 / يف اماكلا ف يدع نبا يدر نيدامهلابايبزالا بتكفيهتما ١

١ 

 لاق سوريا دربال صدا | يهنعددلا يقر سابع ب نعأ

 دو هزم هقودقو دى ] يلا فود منار ملا يف مس



 دعب نمو اضيإّةاروتلا يلتنو مالسلا هيلع دوا هروهزف
 دلوملا فو دور تاومسلا فاسو هيلعهداا اي همسا ناأ

 ا هنكاس د ,ديمنيعو همومشم ل مهماطب كيرعط نبال ْ
 ظ قيس ثري ا همالعلا مامالاوه هلجولا ٍةَذو هموضمارو 0

 ظ يامكرتلا يريولار عنب بويا نب عرفعجيدل نيرلا
 ظ دمحا (ايسل اؤلسويلوهدلارصةمس ناؤنملاشمرلا

 | هله هيف تعجنب قيّم كلذ ررقثاذاو د رالاذو
 خب وحنا ئدرحلا لاصخحلا هيبجتيف تلماكتو تافصلا ض

 .اوركذ امبيمسينا”قيلخلاو قلاولا نمةرمحلا د تلماكتو

 ١ ملوقب تباثنب ناسجريشي تباثلا هيفرلا يعلاازه
 دمحن الهو دوج ترعلاا و ذذ هر مإهمسانمدلقشف

 ا ف يكااننلا مامالاركذ ةدياذ
 هنا ليلورصتم شيف يكلاللأ
 وصلا هاي تيبلاطع بتكب
 ؟: ليش ةلطل سار اهمضوتو أ
 7 رس > هن شو اتمرلا اش نا ٌعدالولا

 طير مسسأو يلون هللا مسا كريب هاذ طهلذ ظنإ تر
 دحامو قداصلانيقيلا هم تايرجلا نمل سوريلعهنلا

 ثذاوضلةخاو هللا هجر قلؤلل الا ةاقنلاة داسلا نع
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 ظ لاوقا_يلعلسو هيلع هربا لص هتدالو ماعد امهودو كلومأ
 تبا لاقل ءاعدإو دنا د هايل نمكلاف

 يلا ويبدا رلوهو هوهسو وكل اويئزمزتلا ةاهرامك بع .
 0 اوت تاون اولطم ابد ارو ؤلطب مويلا اذا ةياور 3

 نياللقنكلردب مسوةلا مج لاقي امكليفلا ماع يعي نيعم
 مرطاوطو نعل بزلا ددداىسح,ويدلو هنا قهيربلا دبع
 دلو لاف نابح نإ كل :ىلع يرجو هب افاجنيزلا كلهاو
 ريطلاهرداثعب يذلا بلاغ ليلا ماع سيوةيلعةدالص
 ] دونا اجادساب يسيل امس يبا

 الباب هدامو فاؤلل لاق مووهف ذلايلوتلكوليفلا اع
 رخافو نيثالثرخا فورس نيعبراب فلا عب هناي

 رخئوامويز يسير خافي ورهشر خا فونيرشعو ثالث
 ليقدلوهناوسوخالاوتا كلذ لوا موينيسفو سن
 زطوت تنامازدا لبذل ةصقْنابٌّدرو سرعة .يابإلا
 ومانلاو تنجو هوهظلهدتموإسو يلع هدر صتوبل
 | كم اريخهملدا ناكو بانك باممداو اويراصتاوناكزبفلا

 ىف ناثواداساوناك مهنا كا ذاتكمطه نيد

 |اماهراةيفرشبلل هنالارصن باتل لهالع لات هللا

 [|اإسرورياءهددااص طعالا ينلاازه جور ةمدقتو

 له



 اا لاقسال ةط اهسمو دقوا 4 مهديلو | ظ :

 نينثالا ب دلومنوكؤ كليو دبر ةتمركسؤملا
 ظ يشد عيش وت ةيشاطو 4

 ب 2 ”يلختسعع سن 0 ايي تاجسرتلل و 0

 ها اذا نم هج - ا لاوقبا سيرغل ازال 1

وبلا 4م مدسمب ا
 

 كتادلاٌف نيثالارويمايصنعإئس ) سورياعدرد لصون | ٠

 نعرال ارح ثيردلو وبلا هيفَولعتلزئاوريف تداوم

 لفاحلا لاق عجل يدل هنا رهضعب ئكوكحو سابع نبا 1
 ظ يل بحي نيالا يددوررم طقاس لوقوهو بجر نبا 0

 قلخيفرالسلا هيلعمدأ قحيف ةعرملامويكلس قيلعسا|

 ”هلاؤامكت امهرثو بلع هدد بات يفو ىضيالالا زنا اريفو

 يهؤللو ب ديلا موي فل سو يلع هد بم نءاوطا نول شاد 1

 مسورياعدرداليصدناموتيدليإ ناضمروا مير هشالا | ٠
 هدبة ريرهظيل لولا )هجر ضانلانمزلانيذبورشش |

 | نفرولهنال# دم تود "دي دلل نفد كي درظن لضافلااع

 راطا دنع لوشنم وم افاد هتاناثلا» ا

 ف



 1 توق ورسحافر ةءايح هب صحيام هرؤداوف هرؤوقو أ ظ

 أ . لوالا عيبررهش يف رلو لسو هيلع هدا ايم هنارهشالاو دب

 | هيلع قافتالايزوجلا ل قنلباضي | ظانمحلا نمومجهلاق

 0 . يمت ركلا قانا يزوملا نبا ياهدزم نازل قاضيا ٠

 ليقو بج يب ورذكلا هيدر فليقورفصٌة ل شرتف الاوأ ئ

 | اش رارهش الاول روشاع موي دلو لاقزم برغاو كاضمرف

 ١ اضياظادحلاوةباهصلا نموهججهيلعو وشع ل ثف هنا
 0 . ىلا مدقناميرثكالا ءابجايلا اجل يفز قنفهضعب غلب 1
 ظ , دلولا لءاعنوتطملئلاو او قلسلا نالإعتلا عارجالا

 ظ . سباس قرلولادويب هتريشايعوتلبلور وكذملا ويلا ف ىلإ د
 .راتغل دلوماحب ف تلا دكم مح حرا ممالاوراصعالا ١ أ

 | اوفيوؤلسلاديلعيذلا عيدلاوهنيثرحلىضعبنعو ١
 5 ريثكو ىهتسس الوعل ,يلعو ؤلذملا نمد عر تعي ئم
 01 . لاي هنماث عدن امهريغو يمرقتلا ظاؤح ا ةميانم

 4 00 زل ٠
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 ا اهيرشلارزوملان وك ركح ناوش ثدد ذريغل قو رشع قايل

 ظ لرعاهزاف هيبرلانمز هبشنمرع عش قامويبررهشُ

 | ,ميسنو دربال ورح ا نيب ن الد تعم ةرامدو هزيل نال لوصنلا 1

 ,ولعلاؤ ةلرومهسمشو:بوليرلاوةسوببلانيبل دعم |
 ْ نسل يلايرل نم ةجر دلو اف لرثعم كرو طوبهلاو

 ٠ قلم اقلطعسانلا لرع السورياع يد اين اك ذل

 وهظو نال اواقرطاه مسا هيارشلا لرعا تدرس تاكو

 مدر ةظفل قاقتّس للا ةبسنلاب اهل طفت نل قءاشااهييف |
 ١ قست هيبولاؤف هتماةراشسلانسحالو انت هيف نال

 ,لعد د الص هلوموىلاون هدلا عن نماهن طب يفاع ضالا

  ةناو نق ظعبديونتلالا هاف ةداشا عيبرؤسو
 قسصاملاق نميعم ا الهي داجاٌئلونيلاعللاةج

 ظ لاقلاش

 | ميبسلل بزعي قحلا وقوم هنملاىلا ناسلانل لوفي

 | يندم عيد وشوفو وجي
 ا تساهل لاو هدناايعامماظنلا زو كاس فر وعش

 | افوافشلاونمالا ةلباقلاوةرلاول اوف هيببرمأمسا

 ولحلاوب 2كوب قالا ةنمضاحلا

 نم ىوهيلعدردااصورلومٌىئاددقو ةدازهرعسلاو



 يشع نايوزملا عرب وهو ناسي ةيسمشلاروهشلا
 ءولطرنع بهاوملا فا مكن اكو ةيدرلا رصف كرعاوهو هنم

 ابطا مكارم ؛ًاروشساذلا نوكسو_ىجملا نييغلا ّجفيرفغلا |
 تقووهورقلااهلز نير اغص#ب ةثالثوهو شيطابنلا
 مسيو هيلعمدداليمرإو ةيبلحلا ةريسلا فو نييبنلا داوم
 دتدالو تاك ليعسرين بكوكوهو يرتشلا وجوب
 ظ انه علو لويس رونالارخلاوربكالا دعسلا دوجو دنع

 | وحيودجرابلا دوب هلط مدنا دوهيلارابحا لوقب دارلاوه
 الو ءامزلو سو هرإعدرد انيدن باوصلاورمامم كاد ظ

 || بسجاو كواناانشبا ضعي جرصرتف ةريغداقنعا زوجي
 ايزيمو نيس عساوئلب اذا ماي صاولعي ناايلوالااع

 ةنييرملاب نفدو لاى دلو )سو هيلعملل ا لصر مانيب نا

 راك !همازاتسالر فكك لذ راكد نإ هطعب مالك ىصنإب ظ
 هيلعدرد صر مكوه يذلا اسورياعي ردا ايوئبلا وجو
 رص الو قلؤللالاتصنلا ةضااعم هيد نالواسو
 دراعه ردااصدؤاصوا نم هلركزي نا دبل ئامهيفرمالا
 تيبي ند يف جوبولو ةزبمبامةرئاوتماعهاطلا سو
 .هماواتكه ربا مساو شرق نم هناوٌةلاسيرلاو ةوبنلاهل
 أى لا ىلا هلوسروهرلا ىن انكر نفدو انكم ثعبو انك



 دوس اريوك يل نإبجهبجيرصتل هنويركالشيا نيعنبو ةذاكأ
 طرشلا ث الر زدرحلا ورفكيف دوسان اعتز يالئلدارل ا ورثك
 .0اهنامويجؤ لاقيالكو عيبا هنوكروطخملسالا ةمص |

  ئبشاويفببعش يفي ةلبداوسوكر عري متنا رذك |
 ناره ال اللا نوكسوزرلا فب درلابليقو دك يقرشما ينرطلا

 ىو ناؤسعب ليقف دلل نآلا هلالقيو ةكبججج يبدد يلا
 ةكمنماليمنيثالثوة ساعة ءومشس ةعماجةيرق |

 امو ىهتناهيلع ل وعيالذاشلوقلا انك ئلؤلا لاق
 ذام نايصلا لعب وجو نم ةييالا نعبد قتامة درب
 نارهشالاو مردع عدالاوهاماعانب شل د لاقي كاالا

 لالب ككرلا قاقزبل يللا وسؤرومشملا هلومزح ١
 دلومو ةميزجر ادهل لاقي مشاه يب بعش رفا: امهم

 . | دلوموهئالاواهنعدردا يراه شلا هبرهتشاو د طاف |

 هود, ضف اوفو نهنعورر !ىكر يدخن ماي شاوخا هب

 دلوملاب ىلا روهيشملا ريسسملاوهو ماجا, هسملا دعبل
 نيف داوم ليل ماعرف هيلا نوبه ني ةلمزهادنع |

 لاق الصنم قبس مكرر ولاب حهلاذسحا نمرلتعا كاذب
 نم هيلا تاصو سوي با جاوا جالرادناكقرزالا ||

 سوريلعهراالص ؤطمصلااهبهو يتلا بلاط ىبا نيليقعدلو

 "70 ا ا _
 ماوي ا ل “

 +. جي ا ااثوو
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 |[ ةيلعهدارس وبلا رجاهاملا هيلع دي ضي ليقع ناكوهل
 . اريهسايتنبو ديشرلا توراهم!نارزيلااهترتشارخ لس
 ا ظ دورها عتب نيطالسلاو خللا لازالوش هيد اصم ىلاعت هنل

 ١ كاعتدا ص ؤلؤملا] ا . ىمتنا نآلا ىلا ديرمتلاوانبلاب
 | املايقتعا بل ىلاهعدالومةبيوث هتعضرانمدواو | تارا ةسلتلا

 || سرينثا كيل زك هب انعم هنع هللا ذأ هتدالوب هئرشب || 5

 د حيز وجا مكبسو هيلع هدا لص ةلوب اهيفهجنل زج

 ] | ضي هبانعئم هنغ ونش ناب دسربزت ببسي بلاطولا

 ريوكدعؤيفهلااهيلعذرثجهلا دعباهتتعا هناياهريفو

 ذا ىيضرةيرعسلا هرلحاهدعب هنعضروخ هعاضراباهرما

 ظ هدراهل طسبي فاسو هيلعمد» طيجبلانأتتنائاهنعهدلا

 هنضحت تناكيتلاًايشلا هتننب واضيا يدعسلااهجدزازكو
 : اهنااهعاضر ةصق ةصالطبو اوما هم لسو هيلعمدنااص

 8 كهلكف ذلكم هنضرلا نسئلياهموق نم ةوش ىف تييرخا

 ظ امل نئلالو يح همتبل )سو هيلعدسالصدعئنيعا

 بوت فاجردمهثأ ارف هتذاوهيلا تاآجدراغا ول صحي

 ارضلح قريرحيو كرسم ا هنم حوفي نيرلا نم ىطيدا وص

 || اياهدي تعضوف هظقوت نا هتباوف هافقلعانشار تاكو

: 4 
 ١

 5 (ىإ

 1 لخ 2



 | تنلبقت نيا ويرش ةععاردوزبقفامسنل ل دلخمأ

 ظ /ةنلعإو لدعلا ةيمسملا هزل ناكيبافرسيدلا ىلا هتلوحيو ظ

 تاكو رس الا هتدث هل كيف اهباوهاكتر شل ثا | ٠
 .توللا مدعو لازمللاو عوجلارشا ئاهضاتاواهتشانوف ظ

 يورو يمرفاهيدث هرلع]بقااوزجؤهنعضو نادر هف
 املف انتل ةلبلا كلتخهت بش ورحهتف ان تيردزو مولحا

 لفادب نييوهواهناتاتبكزو هماتعدو تصا

 تفرز كارم ثالث ةيئكلا اوك ترزؤئس ناثالا

 اهاتا تيبساهموقوم تجرخا ها مسلا لاهتسإت
 املك اهنا نزكنا ذاهب ئطمتتشل تناك ادعي لكلا

 نمتيلعول ٍفومدعب هذلائيذعباناشيرغانأشل لنا
 انو نييرطكالاو نيلوالاو ىيئيبنل اناييخ هيلع يرمظإع
 مغ تنناكف هردا ضرب دج ثر طفل ز انماولسو
 اهلكايناوم ةرطئاهب امرهم عوئالم جيت نولخ

 داعنيتنياو دنع سوزيلع هددالصنل ارفف دخاعلجي
 ايريشاع دنع ث كف هب شعجر ىتحاهب ل يرحل شر هاللا هب

 لري يخانا داو ث ويلا نلخ نايعري عوخاووهانيبف |
 | هاوتسع افردي اعقتنمداكزداويشرقلا جحااكر ذا هيوبالا 1

 ظ



 ارهب لزثولل مثديلع نيصرر خا تدكد قو هبامكورانغتااثذ

 هشلاو اك ناطيشلا هنياعاّةفوضتفا تلاقئاعا اريخا يح
 ف ١ : 2 ٠ هع 43 ٠

 ون هفعبم دثعو غر شع نباوهنواضي) فةرشلا غم دص |
 1 ٠ 1 5 رت رع 0 سل

 امش رتيلوهطراوط) نمرؤطركل نوتيلهب زر سالا دنع ||
 ئ ش : 1 0

 ةنيقيبودستو لام يسرب 0 ظ

 و 1 يو ع او ا
 ئهوفاكو ةنطابلاورتهاطلا اوحرن لمكألعرمالا |
 ققواذا ةمازعلاهيلعللظت معلا ىلا جرجا ارِلَحدْنَع ظ

 ةقلافانبدهللا فوسو ناكو تراسراساذاوتنقو
 قامةنلار اشا تين هعبصاب هينإ اشو هث داوي ى ا

 | هقدعا تكا لاق ثدذب ةسوريلغه دل خا ملو
 ظ ذويدب يح تيجو همساوأاعبلا سولو غدي

 هل امزياوا فل سوهيلعددد اطلعت ىثنرعلا تحت
 | نبل ىاورملج تاق: لا كيررقب رقي هاوس اكو

 | اهييوريفط هرب دئلاو |يبكربكا هدد ناقد :تمطقام |



  ق يفوكلاهلئابو لوقا اليصاو ةركيفللا || 1

 ةنيلع ذا لصقتااو دلت بياجكيلعمالكلا نلؤلا امهشاهلا| .

 هقوامودناع ضرير كذا ءرش تاب رآلانمارهيفامولسيو 2

 ] هتعضرانملوالاّتف تزهابلا قراوخلا نم ءاضلا فدل 5

 ةرىومابف ةريّصلا نوكسوواولا مفي ةئاذلا مضي بيو || ا
 هما هبعضرا نملواؤالاو تايهنجالانمىاثيناتاتف

 رهشاةعبسزيقوةثالثيتوةعضوماياةعبسةنما ٠ ١
 ةيوئوطرمشابواياةعبسهلياتاعدّسسا هن افعووهم |
 اينبا هما هنعدددا ذر هميلح ودق ةليالئ امايا هّتعضرا ا ا

 هدو ا هلوبو هر د عدلبق تعضرا تاكو ورسم َ 1

 نيم ملاؤفيومالادسالادبعنبدرلادبعة سابا |

 ىدعْضرا ةءاضلانمجاتربااهناةراسواتدبنع |
 يحاول صيرسو هيلعددلا/ييوينلا ناكر دم وف ةرساباو |
 ظ مسيو هيلعهربارصوبلاجرمرعب عسة:رس تنام ِ

 يلع ريل وهو ةباوصلا فب تركولؤلا لاق نيدحنم
 ركذو ةدنم نبا همالساب لاق نممويهتنا ترَسااهنا 31

 اعضترللسو ديلعددبارصدنا يرعلانياركيوباظفاحلا ٠ ١
 هتدالوبةترشبامبهلوبامتتعاتلساالا ةعضم |
 |ةليا رك هبانع نمد سيلا تدردائضنغ سل 1
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 0 لاعبان هلا لوسراي تاق قدنسدرلابطن تابعا نع

 1 ١ ف | تاعاورطاو ياطيب ]

 ارا حاطم ابل اوين نم
 | مفعم ةياعم فورا يزتسالاديردلا يالا ظ



  ةميلح ةبِيون رعب ةتوضراوت هعاضراباهرمار
 ةحوللاو هرعلاب بي وذا تنباهنعمرلا يك ةيدعسلا ||
 روس نإ هرلادبعب ثراحلاليقو ثراح اني هدا دبعارغصم ||

 ظ | نانوهن اركب بد عسانبردصق نم هرصان نب ا ددانيراجتب
 | تيل بنل يقيس هك بو

 هريس اناورلسوهررعهرل الصواري لع لكلا يفمدقترلمهل

 سو اا ع ١
 نالمزلا ةعافر نب يرعلادبعنب ثراولاهجوزورشمىب
 ريل اؤ يوونلامامالا هلا ةرككنب دعس ردصق نبةرصان نب
 رى هناهمودرلا تيس روك ل اركب يرعس لا هبش

 سمعي نال ل اللا ل يو حلا هي

 حج دج ومع - ميس

 | ةراط لوسحب ةرظعلا ةءاشسلا نم كلذ فو تفاعامك
 | هيلعدرل ايم ناكدقو هوقو ظعؤيالامدعسلاو لح ا
 )سوريلع هرلا لص ببلا نع تور نسم الاذلا بجسم
 لوداملاهلاناهعاضرا ةصّقرفعج نما هدلا دبعاهنع درو
 ةزّرهلا كامس لزاحازجاهمالسا ىف ياطاغم ل اورج نبا
 لظافمملا نم نجر ملا يبارك ذو رياح السا ىو رميسجل
 اهجوزوو مالسالا|وقيفوتاوتداعسواوجا نمو فلؤملالاق

 تكدقو روكذلا زجل ف ني املغملانا موو

 ظ أنمي مهماهجوروةليبشلا تؤرع ةبورهشا هنال عباسلا

 اليود



 ظ لاتناهعهتلاسو السلا امهيلعرجبرم نبىسيعاهنيعو

 روكذلا زهير ىف شن اواهنع هللا ينير ابيجب
 تانش ااهرصعاهلانام هرخافمب ىف هزت ديلح صضا
 نانملا ىذيريوصتنلا ةياغلاو همعصو ءاشرلاوةلازكأااهنم
 انكو هأدراول طسبيف ملسو هيلع هدلارصونلاقاتتناكو |

 تيباطعنعإسا نيريز شيرملاضيا يرعسلااهجمز |
 ماثن لسوهيلعهردالص وبلا ىل نينح ويت اجاهناراسي |
 دهاوش هلوئلؤملالاق هيلع سلجم ىءادراهل طسواهيلا |

 هل وضوفلسو هياعهدلإ رصينلالعمدتاهجزنايدرو

 هبلعتمرق ةريزح نا ةيامرؤو هيلع سلجم هبوث ضعي |
 اهتطعاف ةييذلكذ دالبلابدجتلشف ةيينخمايا

 تاكل ابشلااهتنباهيلعمدتاذكواريعدو ئاش نيعبرا
 ةىجتلا نيرفلا ةفبامما عما سو هيلع مرد ايمهنضحغ
 روكذملا ثراحلا تنبايالبارشلا لاّقبو ةريغلا نوكسو
 هفازج قو يماورلمهملا] لاو يجلا طب همادجاهمساو
 برهان يقواذف قلاق هرجع لازلا خف هلمهلا ايل
 ان كلتمحاانا هدلا:لوسيرايكلاّدف نيرتيخكل لاذلاو ملا

 اهيشضضع ةردعتلاق ثلاذ ةمالعامولاق دعاضرلا

 اهيل ط سمو نر داسوهيلعمرباليصجنلا فوق يرهظف |

 خئاادر 7 / ٠



 ديعا ةنالثواشوامعناهاطعاذ عوجلا تراتخاذاهموقيلا

 ةامساوبنانوهيبسإسو هيلعدربالصدردؤوةيراجو ا .-

 ناكو نينحي همنغ يزلااهنعهرلا ي ذر ديل حروق هنو
 ةعبرالبالانمودلوو ةارم نيبامةيسشآلا ةدس

 | مضنلا نمو اش قلانوعررا مثلا نمو سار ىلا نورشعو

 مهل قلطاامةربق ناكىسراؤ نبا لاقديقوا ىألاةعبرا ١

 م دانا مهلاوماو مايابس وس الذ رد قلا فلا :يامسخخ

 ' قاوللا هردالوسراي ارو ناوزنوبا ها لابو ةءاضرلا ىم

 ١ ٌقاللا كنضاوحو كتامعو كرالاايابسلا نمرئمزملاف
 امفاعضرمكتياردقو لونكمريختناو كرلذكي نك

 امطم تيارامفامط د كتيارو:كزماريخاعبضر تياد

 أ كيم ,اريخارامش, تيارامواباش كتيارو» كنماريح

 ثردهم نحو: هلاصنيوريلا لالخ كيف ثلماكتدقو

 لاف كرلع هللا نمانيلع ئيماذءكرريشعو كلصا

 ريف ترجو يبسلا مسكر ق هعم نليو سو هيلعهدل ل صدل

 بورن نم يرزعو هّورصاثيرولا نسحا ناو نامهسلا

 اولاققف لاومالاو | دالوالاواسندلا نييب مهراخم نيراسمملا نم
 اهنمات ايبامهدحا رششاوائيشانباسحاب لدهن انكأم

 دنع ميثانا نيباهريخو هدر



 رتل و موحرزن«رللا كذاذ هك هللا لوسرانيلع نما

 - اهبسو
 هلرلااهضح نم هالك وفذا ايعنرتتنكرق قوس لع ننام

 رشا دقوتنسا ماذا جامهلا دنع :هبدار يبا تمكت جرم ئيريخاي

 رصتشو و معيذا ٌةبربلا يره٠هسبلتك نماوفعزمؤنانا
 ' | ىهفبلطملا دبكئباو يلم لسو هيلعدرلا ايلاف تايمالا

 هداومفانل ناكام نمر تلاتفحهلاسف سال ئس اسوأ

 درف هاوسرو هلل ىهفانا ناقامراصنالا تلاقو هلوسرلو
 دريقكانه لا هت هللا هم قل ؤملارصتقاوان ورم هيبس هيلع
 غنم ضيثراٍسو هرزعمدن الصفن اهم ريلحو ةييوتاعيا
 ظ نمدإرا هز اكو ةرشع هئاعضرمناا لعل ضعنركذ ديف

 نهضعب يف ءازئللو )سوةبلعهردالص دعاضرب كلقتسا

 نينعدرلا طر يِلحو ةبدوتو همانهنم ةثالث مدتئدقو

 لابو مبراصنالا درب مايبز نمر زنملا تنب هلو ةئبارلا

 ةسمالا مالسماهييع هاربا هدلو تعضااهناب ياشلاهبن ظ
 كرف در يلحرنعوهو هدوضر املج اعدعس يب نم ةزرما

 "كابل هداني هتنضا نيا ةسداسلا يرد ظ

 اميف قلؤلانكل نضاوحلانماهناب عزرنو يطرتلااوركذ

 كدغسالاهرثذ ثورف ما ةعباسلا هتعضاااهناب هزجّتايس

 رماثلا



 لك ملسيئبنم غوش ثالن ةرشاعلاو ةعساتلاو ةزماشلا
 نيبانا لسو هبلعهد الصراقازلو هلام نهنم ٌةلحاو
 مورا هدد الصدر م باعيّتسالا يلا ملس نم كاناوعلا
 هيف كلهنع ضوف نايررث ئجرخاذ ملسيفب نمراكبا ونا

 مسو هبلعددلااييدتأيا رج نمالهو لوقا يهتنا ثردن
 تمدؤإسو ةيلعةللا ليلا اوسر يوت املووهلا لاق
 لشم يا كا ذل شاه عنرمفهنعدددا ذيرركب ىب لع يلح
 ,دلعتمدقاذااهعم ميسو هيلعدددالسونلا ناكام ظ

 قريسريغإسو هرلع د رلا ابد رعضارم نم تر يذلا كناف

 لح واهلا دبعد اه حدو ميل امشي روشو مدقتم ا ةردون نبا

 هام و ظ

 ةداف ااذكبلطملادبعنب ثرايلانب نايفسن فاه او ظ

 ليف امو ىانلا لففاحلا لاق اظفعلف يررجلا نب اففاحلا
 هلا يدر يباعصلا يرازمل ا دايز ني عار رمان رس ناب
 طلفف رئئءاضرلانملسو ةيلع هررا رس ينل اوخا هنعلاعت

 | مسودهرلعدرلالص وبلا يلح حاضرا ةصقتصالخو يهتنا
 اعضرلا نسقلياومومنم ةوضض يف تجبهلحيي هنا

 ان ةداعيلعركبا انبدعس يب نمور شع كو
 كل ضيايننانب اونو ةكملوحتلا يالا



 | ينحودالب يلاومب نبع ذيواع نرللافيرخواعيبر نيترم
 مهااش ناشيرف؛اسؤر ةدس نمناوو ةعاضرلا مت

 نال هنارملاوهلا يعضري ام ارمهفرسل نهدالوا نعضريال
 انكار عدلولا اشيل ليقود هدنعراعا هرلو ةأرلل ءاضرا
 هيلعددبارصهلوتب ةراشالا هيلاو حصفا هناساو بحل

 | نيرعس يب تعضرتساو شب درقئمانا مييرعانا سي و

 مامتوالىلاب برعلايف ةروهشم ةليبثلا كلت كاكورب
 يل امدالو اب ررعلا رشا عفدامد ا لبهسلا لاق ٍفرسلا

 بارعالا ف لفطلا اشيل هتناهما ددع موتر حلو عضارلا
 هقرافتال ناردجاو همسجللجاو هناسلا معنا نوني
 للاب اعضرا هند اعمل يشل ذناكفةبرعللا ةئيهلا

 بحائرضا لومي ناورمنب كاملا دبع ناكو تايبارعالا
 نم ةريغودماعمولاذ!هنوكلانال ناكديلولانال ديلولا
 اعضرلاواوبداتفاوبداوش اودرعف ةردارلا اونكسهتوحا
 ,ملعددلا ايم دنع نضعا تاروكرلل ةوسنلا لكف عير هج ظ

 هنمع نضع اىياالوا ةيدعسلا:ئيلحّةحهيتيل )سو

 لولاقو مدقت امكهب لماحومو هددا دبع ةيبا تومؤجال
 ديلاورالااماو يبصلا نم فورعلاوجرامناانكانا



 | مهلزانم تاكو اهموُقف عريف تناكاهنا اهسمرومال كلو

 ظ ,اقلداعمرلتسلللكالا ةلقمزلتس كلو قاسامكدب دحب

 ظ هفضتامبرلعج نمءاطعت اموابلاغ عيضرلاب ةرضلا نبللا

 زجل اوه يذلا عوج فدا هريفيالف ةسان ااهمياوحُف
  ةتبحنو مسو هيلع هدا سهبلاةموزم د جسماهنااهنمو

 نع مس , : داب 2

 ١ نالو حلاو ايندلا؛ًرعس نم نوكثيقحهناشب دايتلاو
 هب جوامكوهلمج ل جنرل ناورب كالا م هبحا نم عمارمل ظ

 اهيلعددلا ةرن نماهب ظعاو هرلعيف قبسامكشيدحلا
 اعس قبس نعىبملا سودهيلعدربارصهعاضالاهقيفوتب

 ظ فاربطلا ثيدحئيامكت لاق هثذحإاو هيلا ت ؛ًاجتواهتد ظ

 ا ايراعا عير تزخاالا ةارما يبحاوصنمقبامهدداوف

 ركال فا هدقتلا ثراملا ب ايجوزل تلق وريغدج املا رلذ
 | يل نتلطنال عيطر مسيل يبحاوصنيب نم عجين ا
 هللاوسعيلعفتن ا كيلعاللاقدنز لف مثيلا كلذ

| 

 قوص بوث يفاجردم هتاف تعجرفٌةكرب هوانا زعجين ا
 ثكلسلا هنم جوفي نبرلانمىضيبانيونتلاد ةفاضالاب

 ددري ىا غي هاذق لعارقار ناكو ه- جار ضخ ةريرحو

 ناهتبايندلوحنمدعبس ٍقحهتلجلالعاصدسفنإ|



 أد لاجو هى همونمهاضقلا نا تتنش ان تلاقهلغتوت |
 .توضا2و فلي درشلا هيرو نع تذشركو ليورهنمثنرف

 ىحرؤناينم مز هي هينيعةفواكحا نسّبف دصاعاعدب

 اهني درب هدبجو تطخبورظنت يلح ارسل الخلخ>
 نوهمزرا تيلعو كلاق هينلع يب هئلبقف فل د هما يزال

 لبقاو هلبقف نيالااهيدث هتطعاوةرغلا كرابم ةئلطلا
 | كلت كراكو ىناورسمال الإ هتاوجو نبل نم؛ اس امبهيلع
 5 ملعاو لدولا همهلا يلعن هسا ناكزعلازهالاقدعب هتلاح

 هابعال نر دور مالا اهيبرُث هل ريفايإساوهاكيرشهل نا ظ

 ا ليمج لع رف لوا نمر ط فول دعلانمهيلعرهنلا ١
 نمسو هرلعدردااص درس عرب زد! يزهو شاور اشنلا

 يهيلالا قيدوتلاو ٌةيانعلا نمدل قبس امل وبكم ا عغص

 لامك ةلاسرلا موععبةماكلا مدبر ااملاماصنوليل
 ةروماؤ ئمّنلا بك ناكهز لمي الادحااهساو دايما

 يبلا م هنعضفالف هنسئيللارديالناكويقاهلك |
 10 ول الص ٠

 ةيضهرسانا قييبلاهكوو هردادبع] يقفازه ةميلح

 || مهضعب لوف نيؤيودا بث ةرمضن اووههنارمعر

 0 اطاي زل نظف لالا همس ةننا لاني قل ظ



 ْ رامحلا ناتالاواضاتاواهتقانو ةميلحتناكو نوبنلا لبق ا 1

 حصتنا نموها ادشافىشنالا 1

 نادرو يرف نبللائم ًفامبايرتةيعرتاوبج و

 5 ظ نم هياكب نما, ق داني كوخا اما موامانو روكذلل

 مهتعبشاذ مهتقان ثردو هيورباماهبف نكيلذا وب : جا |

 . لسوهياعدس صدت ةليرطاوتابوال ةديفاثالت :
 ارفؤلاف هجم نينسانفراس يلا يجن اقف ميلحتلاق | ٠
 اتلا مفي ضبتتنافاموةنسلا ةئانل ا وافف ةوسكم | ٠

 | تمصاالف ةرطقيررت ياةرجمداضوةاجولارسكو ١

 لاول شولن لب ولا عماش كمدعب هما ثعدو 1

 ةكرابمةمشثذخا د5 كارال نا ةريلحاياهجبن |

 كالا مرثولاك ل ذوحر |! ىاهدلاوتلاق ٠

 1 اريخانرب زب هللا ليلو تلاقهانزخا نيحربلاوةكربلا

 | هبلعددبارسوعم نال اهراحهااهضاتا تبكراهناط
 يلع ةبعكل اوه ترهجس ناثالا تإ تارئاميري نيب سو

 .ًايسلالاهسار تعفرو تارمث اإل رمال وهامكىضر كلا ا

 للا واداع هلا ارركش كل ذل عذاهمهلا ىاعت هللا ناك

 ميسم جد 1



 ' ١ ئش لعردقي قحاب تعاطتدتل ةهاوف تاق هيا ظ
 | .ةعااهل نلةواهنس نيرو اه اهيلع يركن يحرم
 ٍ الويبو اروط كضفنعانعم ةبياج تاع ت 0 را

 ْ . اشناش اهلنا ئلثاينلاءازافيهلايشاهدداو تلاقف يرخا ظ

 ْ ْ يع اناشروغ انءاشل يف نا لوثت يعم تناكوا يافع
 - | فراوحتقو حقول نال هن!مالوالقلاناسلب قطنت
 هللا ىنشعب تلاد ناشلااذاملبق هناكواميظفعاناس ىا

 ا هبل ةعرسلياهسردقا ةوقاهتدرلا كاطع اياقومرعب
 1 يلارهرعب مسي رو عضلانم ةسيلاكتنكامدع
  ليينم شيلعول ةلفغؤل نكلا دعس با ضاينكيو
 ظ رابخديلعىرهظاع نم نينررت هو ديا ةياورفوىرهلظ
 هدا تضرفناثالا ناكو نيرحالاونيلوالاو نييبلا

 [فتطنيفو كاذب نمئباجافرنيلتل هنلئامباهنساك |
 ظ رول ماركو لسبو هرلع مدنا لص ينل صاورا اه دوجسو

 0 ضر بدجا تناكورهلزانماول والذ اهنعدرلايذد ظ
 ريل ادرسكب ب صتلارضرجوف هلمهم ل انن عجدرلا ْ

 كلو نوباصوف نبللا نم ألم عجين ةهلحفغ تناكذ
3 0 | 

 1 ذا وذ نمرمالا نآس تاق ضهري ظ
0 



 ظ ى انعا يرتد نبل عرمقب ضيتاماعايميممادغا حورتف ظ
 | ةميلح يشاوماهب ترثكة كرب نماهرد هللثاثيلاعبش

 ١ ىاصدتبممثيتلاو كسلا عر هنن: يمشالادعش ||

 اذا تاكمدحا ناجح مازلا بولو لسيو ةيلعمبا

 ىلعاهع يف هينيرشلا هذكذ خا سجيف يذاةبلزن

 مهلزتعا اذا انكواعيرسوللا نذابارببف يذالا ءضشوم

 | لخرتال تافصوكلاةنهل ناكدفل يرمعلو ءاشوزريعب

 ' | ىهامكرملا نعةجراخ تازجورعلاورصحلا تح
 ْ ما ةاشامب حسماملاهنم خاوايلدالل ئلعمررمم

 | ثرذو تحازتو هدب سف اي ئاهقرم ئييولو دبعم

 كح ىقلاسواهبلح نماهالثت :ىادلب عنه ًناباغرذ
 يي صا ّقزم هيف بلحرخد مم خا هيف برش غاووز

 نمل عيزاهتسداهباصملا حرش ا هواه رنعه كرو
 | نياق ةربغمجعا تبن وت ةدماقا ساشا
 دي هنوف ىشطعلا نوكيا ةدكر انتي

 لال

ْ 

ْ 

1 
4 



 لا ةيامانكويرب اجلا ةيانس ضيفا ذل اهناكو مهلك اى ضوتف
 1 نويعنويعلا تياروتل ير صرب فالثبا يذلاوفاناذكل
 ئيزمام كلذ نمورننو هلع هددا اني هعباصا نيبنم جرن
 نيس لوظيام كد ؤريغو ةداتق نيعدرو يل اهيآرا

 . ةياملرم ضعر نع ماعلا د ةصاخملا ثناجالاب ان يدردقو
 | عويجولا نا هزيرشلا هنكرياوفنم نايلاعت هددارهج
 نيتبلا نيزهااقو جول بلع دي عضااذا ناكعجو ا
 يرهاط امرشا تورو هاضخل ف دعس افك ترم
 | «يرهاظويطابد قيرز ءى عويداعموىشاعملع
 اخاصنالتشيا هد ا|مري اوف نمو هللا نذاب افاعي هناف
 مونيا ع درب صن اكوازعرلعا هاو ظضح ا ]جال اسمو
 يبضلا بابش مويا فب شيا نع هدا ير ةيلحدنع
 هيف ةنسنلا قيوصلا بابشرهشلا ف شيد ور مشتل ف

 امك حيلكالا اي يوقيارهجبالعوهواموب نيِسَص
 مدسيورباعرر ار صراصأمل ةوبلاروإوش فو ةراوشلا يف

 | تماجإكىلا ناينصلا عيل جزتي ناكنييررهش نبا
 نمش ةوبراٍودسدقإع موتيناورمشاةثالثْؤو



 [قوىيشلاف عرس ناورهشا ةتس هلت اماوئشلا|

 | يطمامو بباجإكيلاودغيوعسد ناكرهشا ةعبسأ

 00 0 نيتةيبيس_ب

 يئري ناورهشا كشعفو عين مالك لكيرمشا ةياش
 يسن تم غد يبا يدي ناولخلاعدياؤلا

 ا لاو جير رعيوق يا عرعر تامل لسو ةيلعدرد لسدنا

 ظ دوو جبت نوبعلي وفول !ارظنيف جزجي ناكنايبصلاب ا

 4 نارلغلا ةمعوخارىايف يخاووش جرخيناكهنا|
 ىف

 أ اة راح نعول يل قلذغملانا لوقيو هيخا دبذذايو

 كامينغى بث رمداك_جؤل هنا تلاقاهن ااهنعددلا كر

 || هسرر تابقدو دل ثرهس يح نهسةرحاو تلبقاو

 |رردانم يفرعتن لرثولو تلاقاهبحاوصيلا ثبهالولت |

 يصلون ملف داتنس تضموتح ةدابزلاوريؤلا له
 | همايلا هبت داعد ها صفو ناتننس لسو ةيلع هللا

 |صشلاو نيلوحلا طعدا,ر دان وبعد ىجانلا ظفاحلا لاو

 دنعةعاضرلا هطق يسب نتديا ىضعب لاق نكلاونع

 ًااضلان ءاركذ باسفت فريك بالاقو ةملحلالا نيلوحلا 3

 ظ ىفضالقعوا هز سىامادب اولا ترضاهببر نيلوحلارعب

 ظ دقي زنلما نمر + هىلحتلاف هب تعجر تحاسب لوتولع

 | دحكماعهش وح ضودماهنيتسشولب]



 | ينبا تكرر تلقودما ترلكف هتكربنم يزئاملأاني

 انعم هند در يحاهب لت إذ ةلمزأبو هيلع يشخا ناف
 .قيضوضاووها منيف نيرهشان دنع ثكف هبانعجرف
 ويه جالا فيان لا مهب تربلا فلخ نايعربمدقتلل
 دردالصفنا ةياور قامكك ل :ببسو ناضلا دلووهو
 ٌثوخا :راا)ىلام»اماايمايالا نماهوياهل لاق )سو هيلع
 ان ,وميريؤاذلا ذغتوعري يسفن كتل تلاقراهتلاب
 "| لاقس د بضوداةمعم يتعب لاقغليليلالبانم

 زي ناكورحوعم جرخويصعزخاوشلاذلا ديدّشلو
 ظ نطبي ويت ١ذن اويحارورسمييربوا ورسم

 اشو نايتألا ناكلملا هانا نيروكذل اهب لماةمداو ظ

 .| اجوولا لا نيعرسمابرره نايبصلا قلطناذ#دص
 عرس وو رعي يا هيوبال د تيدر وكدملا هدلا دبع موخا
 ١ !يملركذويشرتلا جااكرداامملالياقيشلاىف |

 نايا عوهغرتشن عوياواناتجزح ةميلح لاق ةصقلا |
  فاقف ةيقوفق نوني هنولاعقشنمامياقداندجو
 رابعلاوه يذلاوقن !نولك هنولاريغتم ي اة جوتفم |

 - تذو



 هسا وبا هقنتعاف ةكيدللا ئم عزذلا نم هلانامل كا ذو
 يئانالجرةاثاهناارعربخاف ثلامدلالاةياءانلاسو| .

 رونلائامكزي اكيمو ل ربجا صو نيلجر وصيف ناكلم
 نارضفا مهن اكن اربط يلا زفافي اور فم لوقب دارطا اهو

 سو هيلع هدد الصلاة نيرّسلا هنطباتُسف ءاعجضارخ
 هماملااروفذادرو هيلعازا 1غ ياعصاميرداامدلل اوفأأ

 بيصا دقيزببانوكينا تيشخدل ةريلحاي وبلاد
 ىهئام هرهظي ن البق هلهالا»ورتاسب قلظداف نجلا نمي
 يلعبوا جرجاو هما كمدبانم دف تح دانا قحاف
 .تركلاقلسو هيلع مرد اضدنإركاسع ئاوميعنواو
 نطب يف موي ذاناانيبفركب ىبدعس يب ىفاعضرسم
 مهعم نالت طشربانااذاو كايبصلا نىىل بارا مدا

 اصلا ٌىلطن او ٍفوذخ اذا لت ؤؤلمم بهذ نم تسلط
 ضال الع نغ جن افدحاروذ يالا نيعرساب ره
 يهتنم لا يررس قفمنيبام قس ٌءاذيطلاعاجضا

 احا جرجراسم كل ذل دجاول هيلارظنااناو قناع
 |ىداعورخ اهلمضعناذ علثلا كل نبا هلسفوش يطب
 إني لخداوغم ختربحاصل لامه فاشل ماقرش اهناكم
 ظ رخا ٌمهعرصف هيلارظن ااناوىبلق جرحاو



 7 || هناك ةرسوة نب هدسراسا يالا ةتامب يرفوادوسل
 مر بوورظادلر اجر ود نم ةوبنل اخ اذ اذا يش لوانتتب
 5 داىءارش - اهفوبلا رو كلذد ا ونالتماو يبلقدب

 ثلاثلالاقوْش اره د يلق يف املا كا ذ درب تدجوف هئاكم

 قلاهيهتسم ىلا يررص رشم نيب جيرماؤ خت هبحاصل

 يك دب د اوخ يلا عت هللان ذاب قشملا كلذ ماتلاف
 نمرشعب هنز لاقوشافيطلاضاهن ناكمنمىئضهناذ
 هنمائمثيامبهنز لات ءمهتج مب قو ذوف هثما
 وعدا اةوغرهت رقدتما نمؤلاب هنن لاقوش هتجرف

 م,هرصياٍ ومصمم جرلاهلكدتمابدوقنز وولف
 «لول هدا بيدجحاياولاق م ينيعئيبامو يساراولبقو
 ثيدرحلا كانبع ترشإ ربل نم كاب داوبام يردتول كلنا

 افلام هبفامرائئابا.و ىيررطلا بلتلاسغ ةركحو
 ىاجفالا لحن يتلا ةيدازتلا:ًارجالابردكتلا دعو

 هتمالو هلوطدي تؤولاناىلااميإ هيفدراركل صنعو |

 يدص جولث ىلا ةءاساو هتنسوزرطلا هديوررشب قوردو

 'تاذياورسصيرمظلاو هلع لعرصتلابهحارششا ىا
 وقتال يس ئعنوائلاو ةرفغملابهتماايدبلق ةنيناملعب

 ةاحلا ١ ١
 ظ هنوججضا ةكياللا ياراملورمضهللا دبع هاحانازيفو أ

 بهذ



 ” [ هت دجوف هذا دن ةتتافاورخاف ةريلح ماا بهذ
 نب اناكورمالاضعبباهربخاف هتلاسف هنولهقتناىقالبقمأ| ٠

 هامل هب تره فورما نعناهكل ل سايز يقف نينس عيبا
 ريغوزلا لهنا برعللايلاةف هل اوحاب هتربخا ف ليزه نم

 اولا يدار :يببو مكاعر لتقيو مالح هنو مد

 1 .| ماصإبدسلابهذرقدحا هدو كليو يصلا[هاولتق
 ١. | تاهو هلقعب هذ تح عصي يلزولا لزب واو هنع
 كلاسرلا ميلا ةءاشالا مرقم هبلق مخ ةركح نارغ

 | رك ةماهيس وسو هيلع هللالصد اونج نييوهذا هب
 لسع دم هيف دراولا نالايرنالا نموريغ قدا قشلا |
  نمةئلابلا ةعي دبلا ةينيكلا فه دزلتسمالوهفوموراق
 قش ةركحجولثعلا هكرزيالاغابم ماطعتلاو ةداعلا قزح
 دروطد هصرمام اخ اودكابصلاحٌ ئرشلا يرصا

 بيس زم ج نوكيلابصلا فيان ع
 اله هلورحهضعبلاق ةريصعلالاوجا العاشت كلذلو

 بِي مرازبلا دنع يورملا هنيدرق مالسالاببس ناك شلا
 فاول لادن بهذ نم تندطلا نوكب ةركيلاوسابعنبا
 نمهنااهسس ريغ تسيل ىصاوحه نالوافانصاف



 باو ىرصلالو بات افرانلاو كاتالهناو ةزيلافلاوا ١

 3 ىلا ىناوانمهنالقيرشلاه راق بساؤرهاوجلا] منا
 لات نا ضرالا زي حهدلا ناذ بالرثلا الورانلا هلئاتالو
 ظ هبلدع بلقئمزتثا هناوادصلا هدم الواشالا داسحا

 تسلا لاوعتساز اوج مويا مروكزللا ثيرط لاقل
 |هسهزلا او لاوعتسا مع لبق ناك ثرذ نال ةضنلاو

 ةندامممتارلعلا ناوش ةبوجبلا نسحاالهو ةبضنلاو |
 دوما قشبلا سؤ هيلعدرد الصد عقوزماوغلتخازلاعت

 ثلزلدجاول هلوقل ةنشمريغنم]يقفالواةتشمعم . ١
 ةييافرلاداملا الواسح كاز د جولف ةياهرؤواسم ظ ْو

 طع رنشبل بقوى إى صاميرداامهللاوفهمرقتملا ١
 نمهلانامل نول عاقتناناببيجاو هنولهقتناالهلو ١

 اند م فشم ئمال كانمرؤامكةلإألملا ةيؤر نم عزفلا |
 مسو هيلع هربازصد نول عقب حا وزيق قشلا كلذ نع
 قسناوزهل وسلا عقوو عسب يفر يغصوهوانهالا
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 ٠ ةياورؤمتيدنامعاوةنادبأ الؤلؤهنالاشصرعلتى 
  8دصلا قشركذ همرقنلا مين لاو راعي ةياور فو نطبلا

 | قش يرخاو بلثلا قشر عراصتفالا يرخا شو باقلاو
 فوررصلا ئطملاب دزرملا نال ةنلاذهذلو باقل او نطبلا
 طوال ربس ةمشسش باقل ررصلاابدارملا نا دحاؤريغ مالك

 بسام هس بوف امصازت نيلجرنعدرلا هرج ييويسلا
 | لاقو بضفنيزعلا يرحل هدحا بن زريثك

 نماموا يزعملا اوعرايبنالا دل لاقف ىزعملا عر ىلا جبسنت ظ
 ١ لرعسلا انه ناب باجاف همزلياذامىزعلاييرالاى نأ

 برضينانمإجاايبئالاماقمن ال هيلبلاريزعتلارزع ا ٠

 ةراث كلذ لاشمابل تسلا نازركذ ون اللا داحال الثم ا

 ولعلاريرفتو قينصتلاوانفالاو وبدر رتلا ماقم ف نولي
 يربعلاوواصخلاو نوكيءراتو هيلعراك اال هله ةرضحب
 اراك انهو ريغواوهاهبلا ب سي ىمقنو ا ةرعمم |

 قاوسالا فو راوعلا ّررضحب ناكاذا اميسال بيداثتلاو

 | ماقملكلو تل دوحتو فزقلاو ب سلابضوافتلا فو |
 | رجانبا ظفاملاناركذو هبساني عرج كلو لام

 طف تودين غني مرتتامد شي لاوسباوجلا ا
 كلذ ضيالواصقن هزعباؤوهويامرلانسفزحينا١



 تميزي هيدا مر يساقلا باهشلا قحاو لوقا بجيب

 0 لص و بلاباىجرراملاهجوزو ةرياحن ون ظع كو مالا

 اينجاحئطقنل ةلمبابز تازن ةكملالسو هيلعمنلا |
 كازب بلطلا دبع اراعا فا مهنمإسو هيلع ةربارسل (لضف

 دانيا يدانم عمسف درب هللااعدواعوبسا تيبلاب فاطف
 لاقملذخبالو هعييضيالا برر نافاوصضتال سارزارشاعم
 يداوبلاقوهنياوهبانل نمئاهلااهيإايبلطلا دبع

 ضعب يفراصارلف الست مابكأر بلطلاا ربعربئاف ةماهت
 تح هالجووفاعيمجالاسف لفوننبا:قرو قل قبرطلا
 فرضت بلطم ا دبعادجو امل سابع با نعومه

 ةريلحر هجو بهذ نمالطر نيسخو؛اسوك ةقاز قلاب

 ريت فراوفالا دحاازهو سيم+طاف انكزاهملالضفا |

  ئيحوا ىضاثلالاقيرهفالاضد دوو يلاعتراوق
 لانافكدجيلا كوزتل كب تآأبيو ةميلح ديان ١
 اتزو ةريلدل ةنمأتلاق و ىهتنا ك دج نعكلالض

 ءانينكدئانااهل الا هيلع يصر حامشنكد ةوهبامكؤرام
 ثادحإالا ٍفوقنوش يف انيلع بي ىزلاقح ا ةانيداو

 | لوصحوارفالثالةيضئقملاهضراعلابابسالا ىاريلع

 كاذام هللاو هما تل اق هله ادنعتوكيانلقف ه] ضارمالا |
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 تلاقدبخاهاربخاىقحامهب لزت ملوش اىكئاش ناقد صافاكب ||
 ليس هيلعناميشللامهللاواك ناطميشلاهيلعامتفوخف ١

 ظ |يلمحؤترهاشامل كا ذو ميلفع ناش انه بال نياك هناف
 | همرقتملا قراوخلا نم) سو هيلع هرلالصدتدالو رزعودب
 قش نا ير ص]ب قايسلا ان هرهالضو نيرخاتملا ضعب لاق
 ,اوفلشلاشلا ةسلا فان اكد ما ىلا هعوجرويرشلاررصلا

 دقو نيرمشاندنع لكك :يلحل و قوةثالثوا نيرهشسريف
  تمباوهو هما يا هجر سابع بارز عف كل ذي لتتخا
 ةمجو تسائبا]يقو عبرا نبا دريعلاة و نيدس سمح
 عونوابارم قش ىيرشلا رص نا ليل دب ةوقاولا ددعتب |!
 مو زتدعب يلوالا نيثرمالا دعب تول ةملحنابةيف أ

 هنا جارلاو لاق مدقتامكىبنيدح موي ةيدافلاو ةجيذخ
 ىبنس عبرانباوسو هما ىلا هجر م سو هيلع دلل الص
 مرجامك ةوبزرلا ف نافاس اىيرشلاررصلاق شن او
 ريس فرجن با ظؤاحلاو وريسلا ملظن ٌقيارعلا ظئاحلا هب
 | مصالارعراصتقالااميفمزتلا هناركذ ديفم ةريغصوتو
 -  بفرزولا ةرابعو هيفؤلتخاامم

 امرعس تجي راوعا ةعبرا ءاعرنعرب نيرعس ىفواقا
 | لوياث رح هباعتداخ ,ليربجنرصقش نحو ]|



 رج ىبا عريسا تلو

 ىيلماك يلوح وسعضر١ ه ئيسهبرااهدنعداوا

 | بشي نايا اهرنعدئرثتن ااهتلاسوهمايلا هترضحاش

 نه جرحاو 0سم ة شف مالسلاه لعلب راج اثاذ تلعفث
 دث جرف هيلع واك كنمناطيثشلا ظحانهلاةوّةرلع |

 ٍقرشلا/رصقشو ىاؤلا لاق ىضعبلا مالكانصولاهمايلا |
 دحامامالا نبا دردا دبع رو نينسرشعنباوهواضيا

 هدمسلالوسراي ةريرهوبالاةلدلب هيبارسم دياوز

 ةعساو احدا لاق ةوشلارمانمدب تيدتب املواام
 لوفي يسار قوف نيلحربانااذا جرشعنبااناو يما

 قال اوجضاف ناذخاف منا ةوهوها ربحا صلاوهدححا

 تسطف الاب ؤلتكباهدحا ناكو طبات شوشافتلا
 قلفاحاصلاهدحا لاف يفوج سهل خبألاو بهذ نم
 رش اعجوهلدجألاةولفميراامف يردصا اذ ثوص

 || دسحلاولغلا جرجا لاق يبلق كشف هبل ققشا لاق

 ةمحرلا لخدا لاق هب بند ةَيلعلا هش جرخاف هنم
 اورذ جرخاوش ةضفلا ةئيهكايشس لخدافدبلق ةذارلاوإ
 تعجرف دغا لاوس ياهيارقنوش هيلعر زذ ةعم ناك

 احح ل + جاع حمس م ع همس حمس جموع حل سو

 اهب



 أ قش ةرحوربب 1 ١
 ١ اصوشيلكتلانمامرق تناكاملرشعلاناانيجررصلا | ٠

 لجل يلع باعياممئيشب ستليالوّقح دقو فيرشلا
 | لغو نيرشلاررصلاقش ةءنم عقوامم مزليال فلؤلا لق
 ظ نكاو بلتلا ف ئش هدومي هرب ةهشلا لق تاطابجولا

  ققنت سان ناطيتلا طب /يبنمإم لانه كامامل |

 انام همرلزق ماطعهاعي يتحّةمالادبهانتعلاراهظاو ا ٠
 ظ اييلشدحا لكلعب جبولا ةداعلل ةَقر اخلارومالا نمديلا ' 1

 | اييرعدعواهبرابخالا ةصمواهناكمالاهجناميالاو أ
 ٍْ ثاذعي نمودإ ٌيرْدلا ةيحلصلاههاوظنعاهفرصو

 1 ريآل لاوس صوصن هابواتف ةلزتعملا توهىفقو |
 عا | ينتسب ديلان لمست بشلل ١

 1 دنع هدلاد جر اق ىهتنارمعبت نمو؛الؤه هللا جقف

 | راغبوهو يولابهلمالسلا هيلعلير بج دنع هثعرم
 الكوامهيرنسم يف ثراملاوىسلابطلا اهادرنميو؛ًارح

 ةالسغو /نصاّقش ]ياكم و لبرربج نا هظفلو يعن طوبا ظ

 هلا ةءابعو لولاه لاق تايالا كبرعساب ارقاالاقرعخ
 قيرصلانالعئ بالعرب امال نيمحلاردسريبكلا ١

 ٠ وبلا ءاخ ف هدوتذلا ٌعاخءامس,هل فلومي هادم /

 فق / نأ 1

 6 يلا وع 7 و



 ١ /ليالدلا يعن فاو ةماسا ىلإ نباو ى سلايل 5 7 89 ّ'

 | يقل 84 ليوبجطبه ثعبلادنعهلايارئامل ليياكيمو |

 .جزهساذ ىلق نعوتشرخاافقلا ةوال رمل لعاقلا 001
 (| ةاكمدداءاوغ مزمز ًامب بهذ نم تسطف هلسعوم . 0

 ا ظ 1 0
 ريفيركماو طابب سييلو لا ثيروطاركذو يلقف احلا ١
 ليتل لوتلا نم ديلا قلياماعيوتتلاوئيهتلا لامك ١ .

 | ع || دلص ا قش تبر قوريوطتلالاوحازمكأذ اييوفبلتب
 از

 ) ١.. تاياهرلااهب توراؤندب رسالا دنع قرط ةرسؤيرشلا
 7 افيرش 4 اوراق هش 01 1

 0 : الس فوق رك ماذاتابوفيلا وانو

 ١ مضوي تيا عوام ينبسب
 اد 505 ىلا 27 9

 ظ 0 وسوم بوند اعوسيموررسلأ

 ظ 0 2 0 تالف - هؤقشا ظ



 70 ه7 نو 70

 ص500

 2 و
0 

 7 يزااهشررصلاق 0001 وم هتعرف لب ريو مابلااي :

 دج ةياغاذو ؤيرشتلارارم هدم ىنللردصةشرتلا
 دعس ىبو عضم نم هربيطتل 2 ةوماوفذوشتلا لوا 7
 ١ يرئسلابيطلا ثعيملا ةثلانو» هذايوهورل تناكةيئاثو ّ

 #0 وب هب لشيخ رض "
 2 نة ننييحتووس 08222

 را ه هب 06 بابو

 دامولااهيفايقرسم لري 0 1 0

 لوا نمولناسو اعد رصنوكتلذ يفانيالف ةياه |
 قش ةركملاو ةطابلاوهاظلالاوحالا مك لعرمالا | ٠
 هفتلو تاحانما بهاتيلارسالا يل قيرٌسلاردصلا | 5

 رمسوهيروهربالصد عش فامكةايسالاف ةفلابلا |
 كنظامف قيرشلا/]خارل زسعلا نسر و ةراهطلاف

 قيد نورا ران تالا عا ةضاال خاب 11

 ماعو نربلارهاظبهللسفلا طي اتانيراكل ا هاضوسد | ٠
 توكللالاعنمةسرؤلاةرضحلاتافاملوتالماعللا |
 حم لاب سا 0

 : ١



 . | ةاوغ ارهاظانطاب سف روهطلا ةالصلا رشم |
 أر انو لق جرشس ءانولا تيدس قراوق نيب ةنلاغال

 1 نمو جوس ةفضم هنم جرخا رشدعرصفدبلا| ٠
 ئرذلعرنم جرح :رخاةءاعروادوس ةقلعةفشم لدبةيار ئ
 هيفناظام عزنوآرسالاة سقوف ةياهرفو نيوادوس ظ
 1 ةيمرق تااكةونملا كاتعلوهزلعلاب او ةفضلاب ا | ةاثواتلاو هجرخا يذلا نعربع وكي ناراوج ذا نم ١
 | نيدص توشنلا ةملعلانا ثوكينار اون ةرلعلانمأ

 1 اله ص00 ]
 | بف عضتسموهديلوالاة رلاؤ سو ديلعهدالص | هنم تعزائلا (هوسلاةقلعلا كلتاياقب م ىذالا ١

 قعلؤاينع علا نبا نجنمزلكا تا ات ازا العانب دعس
 1 احنهساذ زي امر قفاز نيرا دوس نيمْملع ثاب اورلا
 01 سو هيلع ددداطصال قون قنة ةثةرئاطد الكيف ١ قولخ كل ذو رؤنتال لا رومالا نم ناطيشملا هيقليلم ١ لح ىياناطشلا طحبهنعربعلاوهد نال رغم
 فاح اذا مكأوبنا ناو تام عبرا ولا ٌءانب محلا
 ريغصوهو جرشلا نس قش قشدنعد) عقواورججا
 72 اتاياورلانا اوهو يدش قس دو دعسوب ف

 ناو 07110 1 ]| 00011 7 :

5 4 
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 ةماش ةحاذت هبة ئثد ورشا ةعضب هقيضرعش ١

 وحءاصلا ىلا برضتا دوس ةماشوللا يف ةرفتمما

 هفرعلارباملا نهانا متدوزدائشبلا يار جلا بز تارعش

 لاق دوسلا]يلاذلااهداكناليخدو دماهشيباهدزو

 خسامب د يبش لكلب ةقيقحلا ف فالتخا الو نوقتتملا
 ٌقزراب م ةعاطقوهو دحاواهاداوم افلا ايلكو هل ظ

 ليقرتكا ذاو هماجلا ىضيبكاقللق اذا تارعش هيلع

 اقر دلعلكشيهو هنمرغصارنكا ةتايهاجي ا قكلا هج
 رافتحا اهبلاوحن المج هناب باجيو لل إف قرف
 ار ىباظئاملا اة دلجلا نعامزيمواعروهظدادزيل
 ا رسرلاور نم نييتدثف ةماكن ةضيبكهنا يقراماهاو
 |١ حجرناك تنافاش ا يورامو شامر ضعب نم طلغاهنا
 | اهلوح ةرفصملا بر ضتواارضخو دوس ةماشكوا
 اروسصلما تداؤرساهيلع ب وتكموا تايلاوتم تارعش
 ىنيملا لاّوو يشن ةسم تبث مق هدنا لوسر دولا

 هب محبيزلا,ْئ انادي واراكطلئخاةريخالا ٌدياورلا
 ئيرئاسعنباو هبدرعيف ىبرحلا نجا معامل اعتهداو

 ورع هدلااييددلا لوسر يؤ درا لاو رنع هدرا يمرر باج



 جر قلؤلالاقاكسم مي ناك ماب ةوبنلاٌءاختممتلافهفلخأ
 غلاي رطل ذا ةريلحر نموهولسو ديلع هربا لصت اولا
 ةباوسلاهو ىسصشلارحنمورتست ىاةماغلاريلعزاظت
 تثراسراساذاو تفقوؤقواذا هقيقرلا و ااضيبلادااٌّقلطم
 اذا هلت ٌةماغو ةريهظلا ىفةتاراجشلا هتخا تايكفرو
 دو هللوركأسعنباو رودا»داور تنقو ئقواذاو تراسراس

 ظ لياكلا ظ

 أ لياقلا لظتغةنيتماؤ ف .ةمامغدتللظاموبلاقنا |
 .ثيداحا مس هيلعدريارصهلةمائلاريظت ف دودقو |

 "لين نال دحاور ير انماواورللا نملعة جاه ةريثك
 اسيساتواصاهرا وسلا لبق ن طاش ا )سو هيلعدردالصدل |

 اعلرياممو مولا دعب ظنحيرلو كلذايريرلذا هّبوبل
 اعف ىمشلا نم هرلع نوال ظياون اكون ا كل ذ جاتا |

 امرو نيحهلظا هنعددا ىضر قيدصلا ناهس نطاوم
 هيدارب هيلعط الطن ىصشملا هتباص امل جهلا ىيةنيدلا
 لص لاهوكرن ةليلظ ثم ياع اونا ١ذا مرانسا يف اهنا او
 مسوهيلعهدد| مهل ةمارعلا ليلا ناو )سو هيلع هللا

 اهنعاهتمردا ىمر يلح نجوهوا يلوا هضاوم ةنالث فق
 ئداعلا نم دعوجر فاينل اثو هيلا ربحب ةسقؤراهطاثو



 1 ءانيرويلا يفيوهو لسد هيلع درب لس ناكو نيريمعدلا امك

 لام هيلاراشا ثيحن هعبصابهيلاريشو هثداجييارقلا| ٠
 ْ لسع هللا ىمر سدابعلا نع هريغو بيلو قهيبلا جرا

 ةءاما كنيدف لوخرلا ىلا اعد هللا لوسيراي تلف هلغنلو

  كلعبماب هيلاريشن و رقلا ئانت هلا كتيار كوبنل
 افيملبو يت ديو هثدحا تكا لاق لامهيلا كشاثيحت ١

 | تحت لوول ئيحهنمقس يا ةئبجو عمساو اكبلا نع
 ريغاهؤشو قلؤلا لاق لوهجت هب درذت غمببلا لاق شرعلا

 اق انت ا بئانلا يف هبل يجبوهو نيعضلا نيج ئموش
 2 بشانلاؤدبوثيدحإ ككل داعى شولاةلياشتلاك || .
 كددرضساو هيلع نّيموهامموريغهضراعبرلو |

 نه ناف فئانملا ف ئيعض ثيدح ]كايد فوقودنع
 نبا صحيثكااهلهبيف ادجاهيعنن معيامم كعاقلا
 رمملغاشو هتفطالا هيبصم الا تغان دقو ةثداملاةءاعانللاو
 ] دلو املي اواؤ )سو هيلع هدد لسركتو ةبعاللاوةثداجلاب

 . هيلعمرن الس نورمن اكو دءجزرف كن ذواعرز كت رمدقو

 ىتياصتلاو عيسئاوركذ هل ةئباللا كبر قب كفن وسو
 ”يسررسمريلاوايبنالانسدحال ثرذرثمزقنيو او زيف ١
 اهتكردا يمر ةييلحتلاق هبلعمانيلا يوصل دومامإ|



 | تيعذئنيرما نمدبايعحرمدنعدم تاامتكا يفد |

 دكرب ئييادا هب تعرف عرئللا دنع ةدوقاوبالاب تنفد و 7

 قبام نحر لاما دبعهدج تامرثكل يقول ئاريقو نينس |

 1[ اريثط هلل دج اوارببكربكا هللا لاو ةتملعنام لادأ ؛ 1 سلا 1 ل ل سل حسم
 | ركسعباو قهيبلا هجرحا لايصاو ركب هدداناعبسو
 ايهنع هررا ىّمر سابع با نع

 نيس تسد ليقود ئيرس عبر ) )سور يلع هدد الص علباملد

 الان يدع ىب بلطعملا دبع جل اوحاريزمتل اهيل اهب

 هيبانماهنرو هنا لاّدر هنعضرمو هنضاحفو هيد
 ظ .تنفدليقو هلايتبهو ةجيذخ ناواهمانموا ْ

 . ١ ناش ةلياملو ةريثك تاياور هل دهشسو نوجا

 : قيس عيرنك نوجلابنشدو نيعبراؤارشعو ةنس
 .... | ةلياملو كل زيدل باطما دبعنم ةيصوب بلاطوبا هيب ظ

 .|يقح ماشا ىلا بلاط وب هرعدعم عرج ة نسير شع قت
 ١١ دسم | هتوبس تاذصب مربخاو بهاراريجبرفر عدي كرصب غلب

 ل 4 ريفنك ب يذلا وسلا تاو هتلاسرو : لا

 اممب ماو
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 يوزع نع هوي مب
 جس تح لزنداوهلاضيبةمامعؤيلظت يكب ةارام اج
 ةدس يرطع ةلياملوك لظت يلعاهفاضعا تذيرتساف

 ' مضاف دنعاريجب لاسزلموبا دعمو اج ماشنلاىلاداع

 ماسلا هجر هنس نيرشعواس ةلياملوش ين هئادل |
 برب ناكفورسيماومالغهعموةجيذا.ة نا قاضيا || ٠

 عجرامل ييذخ تلد تاو ىعش انمذالاظي نيكلن ظ
 نيوجيرااهر عواهجفزت يشاةُنالْثوْعب دعوجي دقو

 هيلع عديل مغ ياساهسفنلاهنم يرعب ةنس

 ْ تايذ ةرعكلا شد درقتنب هن نيئالثواسخ سو

 وش لح ف دوسالا غلا هضاولاوه لسو هيلع هذاا ظ
 'إ كتييلاعلل ةعردربا هلسرا نيس ىيقبرا ةليأل | ظ

 ظ مسيو هيلعم,اايئيو هب قلخلا تف اكىلاالوفشنو |

 تاولصضئفاوهسياؤرر اهداورلالعور يلع فارابو
 ظ دايو هنلا تايولعم درع ةدر واو الس فاو

 ْ دياب رونو بايوبلا# داديدرابلا ظ

 حمل اهلا سس د
0 



 |[ 15200001 ابنو ةسرفس ابق
 هما ادتدرامل ةرالح ناب لوملا هراوهؤ لوالا خارلاو
 اهفمردع هذا دما كنام تسبوا قينسن خخ عنا
 ظ لااوحاروزتل هياهنملا تبهد ثناكو ةنييدلانمدب

 ئاضوي تماؤفرازغلا نبا ىدعب تلطملا دبع هدج
 خويا ما هنكول مت اهعموارهش مرتع سو هيلعافنلا |

 ظ درذالضدن (رعس نإ جرح انهتعدد ار هيشبجلا ظ

 فكلنا فاو لاق هغانلا راد ىازائل لسودبلع
 نم موف ناكور (ذيلا ىتيريب ف مولا تببتحاو يما
 ردهرحا تغمسف ننام تلاق لان ورظني جوميلا |

 كتيبعوذةثرطرا> عمو ةنالا هذه يدوشه لوني

 | ترام ذب هما تعجن ال وعيمالك ئم هزك كلذ
 ةجوملا نؤكسو ةرهملا ةفبوهو هب كدفدوةاههالاب
 ةكيرف ةيرلاو ةكم ئيبةعماج ةيرقدلاو
 | نورشعو ةثالث ةنيدلاليامما منبه ولانم
 فوإقلا لاو بمس لويسلاّكث نإ كل ني ىمساليم

 نوكسواولاوضب ةياهنلا لاق عرنلا دنع يرو
 |١ نمبر ىاةريدلاو ٌةكمانيب فورعم عفيومارلا
 _اويلاسامل سوه سلع هددااصدن !يوراضياعرفلا |

0 



 . || هيلع دداارسرمحل نا يلاعت هسا تالاقةيبيدحلا قف
 اكبو هدنعاكبو هوطصاودءاتاذه مارق قءايز ؤدسؤ |

 ظ اهتمحر ىتكردالاتف كلذ فهل ليقو يكب نولسلا ظ

 اقويودلرهلالا ةفيوهوئر لاب تفدايقو تيكبف |
 ظ لبجلاوهوافرش هللااهداز َة كم رح موهدمومضم مج

 دعصم تاو كنيبلع ةطروطعابى بردا رجس ليفرشملا
 اهابلوثلا دهشدووه شعب لاق ةكمةالعمب بجزمقو
 نعاربطلا داوراماهنم ةريك تاياورن جلاب تنفد
 | بوي لرنهرعددد لص وبلا نااهنعدسا مر ةشياع

 !ؤرس جرو لوز عدلا اش ام دب مانا قانيزحابي
 . اهدى تنمو يما كايحاف لجو زعفر تاكسلاق
 ١ هل خوبسلاو جسانلا ف نيهاش نب صفحوباةافر

 رونا ايحاا يزرع دلا ىنر سلع ثيدح هيدرانكو

 فتشئداهتابومجو هيانما قحلسو هيلعفنلا اص

 ١ ةدل تلقنو تشبنوس كانهاهربق ناكواوالاب كلوا

 ل اودي د يعمل نيفلابهغبار رادؤدسا تنئدزبقو

 مالك دانقنَق او هلمهملا نيولإبوريحَتفلالا دعيوا»ب
 ادنسب ير هزلا قرط نم مين وبا يدر سوماولا بحاص
 تانئاهب تنامىتلا اهتلعىفاهنا كتةدلاا هج هنماملا |



 ش ىخزئموي رو مسو ةيلعةللا اضدنبا لوسر ةجورلا

 اباه اهييبيزت ىلا ل قرط يعلم
 مامحلا ةموح نم يللا نداي :هالغنمكيفهددان ارانإ
 ماهسلاببرضلا تادغيروف ٠ ماعنملا كلل ا توعباجب
 ماسلا ف ترصباامجصانا ٠ م اوسربانم#ئامب
 :اركالاو لللج ا يذرنعئم ٠ /انالإلاثوعبم تاف

 ل اايامل ارش

 اوفالاهماهيلا هال ن١ ءمانصالانعكاهت اهللاف ظ

 هوستم عاهناف ياعسوتلازعبصن كاما هسسااهلوق ظ

 فبتتنااقوش هدلابكيلع

 بك لكو هلابدي د جاكو تيم جلك
 ءارموطدلوو اربخ تدق

_ 

 رهزرلاةفعلالامجلا تاذ ه نيمالا ربل قائلا "

 هدريكسلا ذهن م ,ماتلاوهردا دبع ة جوز

 ةنيهراهث رفح ىدل ثراص» رئيرلابّةثملا بحاصو
 ةكر نيا ما لسو هيلعددلا لصذب تعجر كلذدلعو ْ

 » _نئاهلع ردا ىضر هدعضرمو ةتنضاحف ةشداد ||

 اهنباب 4

 ( قكذو ةثيماناو:ىئفب

 ةسسس |

 ”ا,ط فد جلا 4 ثعبت



 الارض« او ةرمهلا ةذبوهو هنعهدلا يضر نمي ًاهنباب

 | منج مقا يونا فرس واي سا لمن يا
 ظ | هم نماشرو لبق عروب يرهزلاوربثالا نباويوونلا دب

 ظ ,يلعهالالصا يقنع ااهنعمرد يضر ةجيذنخ هلاهتبسوريقو
 | بزب ةماسدإ تدلوف راحت هيزةلوماوجدزوطسو

  ر وكلا نيا ىإ ىشدحلاديبعاوجيو دعيه ةللاكر
 . مالسالا)واىاهدق تفاسارإالائبا لاق هب تنك ىلا

 انينحو الحا ترهشبيوزنيدلا فاو ةقسحلا يل جامو
 ديشٌتسارو وشم ىاصروكذلا ديبعاهجفزو قانلالاق
 هلئالسرلا لوسر لوب تيرس ئلايظو هدعهدلا يضر نينحب

 يما دوب يب انيياما لوقا مسور يلع هدداابجب ناكل سوريلع
 ' ايض الول اريغص شار ام تلاد اهسملاهن هددايمراهعاجو

 صا دااور غي مسورياعهدباوصملا اواذعالواعوجوكش
 رمابش نلعاحلا يب عسل تاكو ًةيرم ررش زمزامنمبرل رشف

 ظ | دس ٌقلاو ناعبشان لوتيدادفلاريلعاوضوعام ءرفلايعلا
 |هبادوسرةافو دعب تيفو هموق بولو فاح ا هلاقي

 ا قرعزل نعزسم عيجم ايش رج لسو يلعن
 دبكه رايح ف ناو )سوريلع هدن الص هما توم نوك دياف

 ليقام دريددو عريغ فرعي داوي ال يذلا روهشلاوه بلطلا|

 ا



 ها يجر دوبوازف ئيتتسل هما تومزبق ناكبلطملا دبع | "توم
 دب لع قرين اكو ديلا باطل اربع مضي همضٌة ميلا هب نما
 ربعل عضوين اهواناش ازه يرلول نا لوقبو هتلزينم عبو

 ناو هئيبب لها نمدحا هيلع ىسلجيل ةرعكلا لافف شارف باطما
 نوقرحي يرق تاداسو مونب ناكو دل الالجا شميرق يفارشسا
 هرلع سلي رنج مالغوهو نر سو هريع هدبالص تاكو هب
 مهسائلا ذرلحا ذا بلطملا ربع لوقيف ثورخوبل هماعا كا خأيف
 فرب ىا ئشب هسنن نمرسكي هناذؤ سلي يبا وعد

 دعب الو هربق رعد ل رحلام قرشل نم غلب نااوجراو
 هنصي داربامورسدو مهظ حسو ةعمهيل عه سلكرخ ظ

 ربعلخري ناوج رينبو ةباصالا فرج وبا ظئاهلا لاق
 يامدرو ةنالومض بفاعي اطاهلخيي نم ةلمجف هنمجلا بلطملا
 بيلصلا ئمأربتثيحريحونلاو ٌةِسينالع ناك هنااع
 تسيب ةاجت همرتتملا تايبالا ةداشن ىف ياا هيدباعو

 كلردا هنافذبلاطاباالا ظفاحلالاًقزشلا باص اةصمفف

 هانوها هنا نبريجصلا ش تبث دقو ئمؤيواو ةثعبلا
 اييوبا نايلعل ديامم نهد لوسسلا ظفاحلا لاقاب افعرانلا

 اناكيرانل اذ اناكول ذارانلا فايل )سو هرلعهر'رصؤطصللا ١
 اذا ساواناكم هم برقا اههنال هنمابانع نوها

 أيها



 اعنتماف ءالسالا| مهيلع ضع الو ةثعبلا ثر ربل امهئاف

 رانملا لهانوها هنا قو دصلا قداصلاربخا دقو هفالذ
 لال لوصالا ل هان عمد از وا لها نمداوبا سيلفاباع

 ئاحرلو درشكب عطقلا بهيلابالاوظفاحلا لقي حلوماشالا
 هيلع هرلاررص ةلومنم ُةعباسلا ةنسلا وانه هجارخالا

 ةعمإسو هيلع ةدإلميخلاو بالا دعست اسم
 مهيلع ثعباشتاشمرقناهيفاثيدح اطنخ ا يمر
 :رضح نادوهقتراف باطما دبعاةايحف برجونس

 ١ ريعددلا ص در ضتعاو بلطلا دبعماقف سيبلتابا شير قانم |
 برقواهنيإ دق مالغزايموبوهو هتاعيلعدىفرولسو |

 ١ يىباثب ةقيقرداكلد ببسو لاجل يفاوشس اع در

 | تعباتتال ةظتيلاو|مونلا فاذتاه تعمس شاه نب يفيض

 اهنا شرق رثسعماي + صيوهتكلها ن وس هر فاع
 ا ميخ هموحب ناباازهو همايإ ملا ثوعبلا بلا
 درداولص ةلياملو هباوقستسي نابرعرما م بصخاوارحلاب
 لقا ليقو بلطملا دبع هرج تام نينس ناش )سوه بلع
 سوري هدارسال لبق هنا دروامل كوالا جيلا رك زيقو
 ليموباناو عنلاّرف بلطملا دبع تومرفزتاهدلا لوسراي

 | لوسرن اثرت تناكاهن انمي مانو نينس نامئنبا ||
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 || بلطملا بعير يررس قلخوكبيا
 . |١ نيعيراوررشعو ةس ةرام نع يفوث نينس ناش نباوشو

 كل خيغليقو هنس نيعستو سه نع تامليفو فعضو
  هيباقينش هعدرزكفىصق هجرنع نوجلابنفدو
 دبع نم ةيصوب ةيحب هدد مركعانريسدلاو بلالعونا

 . لاق هنا ةنعيدر هللا دبعقيتش هبوكأ كاذبدل باطلا
 - | دعب قاسربعاي كيصوا بلاطو اهنسال هتومدنع
 | لولا هل مالاكت سنو هدم هييضوهو وقراف ورد يبادعب وم
 | هرج لهاديسذلاناءديعلالهامالعتماعرق
 ١ لاقت هزاهبس هدلاؤلاو بجاولاب هتحئبلاطوباماقف
 | هبنج همونبو هيب عةمرقيناكف هبلق ةرحئادل

 ذاصم نيرفصمر اصلا ةداعلع نوصي هعةيبص اكو
 | نوعبشيالوةلمممداصوش ميلا ناكساوإرلامعباصم
 هيلع هررارص عصيت اوعقجافا اهدرفن اناويطإف

 ناروبرنكربب اولضفاوصعمكااذاو مانيهدراسو
 بلاطوبا ناكنيعلا قؤم نم هتيكبام سمره ااوعبشم

 . بلطلا نبع هيباك ةيلهاجلاف ه سنن يلع خا مرح نصا
  ماعلاالهفو مدقتامكف انم ربع يوملارعدمساو



 | تمرذ لاوىوماقلا 000 دلمف عنيا
 طل بلاصاباايوثمرق تلاتف طم ةنس فو ةكم 1

 بلاطو نيف قستساؤلهفلايعلا بدجاو ىداولا
 لسعكىوماتلا فلا هنجد يبرم هز اكلالغدعمو

 هلع ىاامق ةباحسه نعى رجب قبطلا ميغلاو ةيلظلا |
 دكمهظقصلاو بلاصو»ا خاف ةليغا هلوجوداوس
 لاو ير امسلا قامو هعبصابمالغل اذالو ةرعكلاب
 هل ادىداولا قرغاوانهشوانهاه نمباعسلا

 بلاطوبا لوي كلذ فو يدابلاو يدانلا بصخاو

 لمارالل ةيصعناتيلا لاين ههبجودداوتلا ىئيست
 ىمهوهلبق يذلاو تيسلا الهو
 اوم براريبعرامزلا طوي هاريس كلاباال روق كومامو

 هيلع هربارصدل بيم حرماهيف هل ةدصق لج نم
 لوتلا|ونم ةعيشلاذخا يلح فاؤلا لاق )سو
 ابعلانعةؤيعض ةياور هدؤاوبو همالساب
 احرز عيرص ماه توم دنع مالسالا هيل لارسا هز ا

 يلف ةررااةمالعلا لاو رد حش اهتعمراعقشتملا

 يذم بلاطابانادياعفلا ني ثيدال العلل

 يب



 ظ نا هريالف هاشم نعهيجوبرارغلا قستسي لاق هناو تيبلا
 | لهاش دقواهلبقت ام دقوهو ميلا دعب ناطاه ا اتسنتسالا

 دامالانم دئامكبلطلا دبع ةايحؤ يا كلذ لبق يرخائرم
 اشد يذباوم باطل انوكو ىلؤلا لاق ىهتنا هلاقاريلع
 لوقاماولاق عري وريسلا ةىبا هيلع عرداموه تيدلا كلذ
 . يبو هن منهو وهف بلاعلا دبع ثنا نمدنا ىريهرلا
 تا ,طلغب هلطقناممو ئاؤملا لاو طلغهنالاّقو ةببس
 تيب ماهل قستسي ضيماو بش لسو هيلع درب صولا
 يل شارع اجلا سنا نع ميبلا جحا امكبلاطغإال
 كلانس هيلا لوسراي اوف مسيو إعمار صةرإا ل وسر

 ربعبانلام ىا!ثوصي ا طئيدريعب الو طغب ىصانلامو
 هسا س/اقفاتايبارشهاو طئيينا دبال دجو اذا دنالالصا

 هورأرسلا ىلا دي دب هفر فرب لارعص جحا دررجيإ سو هيلع
 نوهباذ اجوايقاربابامسلا تقتلا يح مكمل درامف
 هدازافوش كجاو تدب قح)سو هيلع هدبارسن ىضم
 لايف ل وقانرشني نم ةانيعترتلايحناكول باط فار |

 مامقلا قيشسي ىضيباورلوق سيرت كلذ اكهدلا لوسراياع
 'يالق جر لسو هيلع هربا لسا نفر حتا تاببرك ذو يجوب
 | ههسسدف بلاطو تيدلا ىشدم ناب قداصلا م مدرس مند

 يعل

 “ىلا



 00 0 دل |

 | ةلورمسب مسار ةرلسيسولا :
 ثايبا ةرشعواتدةراماهنايب لعل شواشيب نينا نسا

 كتلثفاينع ممصالا ئلاسمالس نيد لاةرهرملاشو ظ

 تادلعاهلو اوال تلثفاهاهنم يررتا لايك
 نلا ف ظداحلاهعبتوناوسا
 لاسولاويرعلاكاوعطقرقو ه مدنعة وال موثلا تياراملا

 ليال اورعلامااوعواط دقو ءيالاو ةوارىلابان وماجد وو
 لمان الابانؤلحاطيغنوصوي زنظااسياعاموقاوفل

 لعاوزك 20 قرنا قانمدبعا ْ
 )اوكيداحا تن اكو بوكل يلا دصلا ناثْدْخرُيف ظ



 ]انو ةنبود ئعاصنامإو ءادح زبن هللا ثدبو ب ذكأ
 | لي الحلا وانس ان نعزهذنو :هلوح عرصن قحهراضو

 فاعسائارئعاهماحيفلوُم قطلاو نسحاامو

 لصاولابغلل باد هثبدحاف ؛رجابادجو تالكرتل يرعل
 مازتلارلعماكجلا ةساؤ اذا ءلموم يا ىانلا ف هرثم نم

 لف اغبهنعىسيلاولا يلوي «شي ريع تاعييشرر يلح
 لفاحلاؤانسخا يشاع جس ةبسب نجا نالول هدف
 لزاهيتلا لوشريغ دج هرلا ئم د لاح كاع دانعس انك
 لطابالا لومي ينعي الوانيدل« بتكمالا سا ناولعئل
 لواطتملا ةموساهنعرصتن» درا رحاانيفءبماف |

 لمارالا ةمصع ايلا داججلا نلثلارسكيلامشلاربنرفلا
 لاجر نمئيئاسملا لمارالاو ةجاحلاو هابيل نمر هعسمي
 وهو لمرا هداف إ لع نيشدرفلا نهدحاو زحل لاي واو

 امزلاو هلمراو مرادحاولاو قارعتس تكا ىىصخااشلاب
 | لالب بذل وكام ناسا لع ومجام جلا )ازلارسكب
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 واعف قلتم سك ةنزاعةلجومو هرم

 ىطيباو لدب ةزجس فو ةراخيراع )كمل لك وم اوداحملا
 |ن م نيبجاحلا نياماقنوهو نيرخفب هبل نملباو

 سعّسلا



 | بوصنمو ا 2/دتم بربك جيداضلا ذب ضيباورعشلا |

 هلبق ثيبلا ف بوسنلا د يسايازطعواىصخاراىنعاراضابأأ

 معانالاةوراجرامويطسبف ىدانل اياع خشي ناكوامأيا

 ربخ عوفرموا ثيبلا لوجياوبرس ثلاباال موق كل زتادبوهو
 شرق تيبارامل هلوقف موتلاو ضيباوهي افوزحادتبم |

 يو ٌءايسو همجلباسولاودوهعلااهسدارا ةدرع هج يرعلاو
 ناضمريدقتبادنلا فانمدبعأو مرمهلاو قرافلل يزل ةبرشلا
 رصئلا لفذاسلا ل ذبلا ئيعضل ال عاولاو فانم دبعلا ايا

 ةسلثسروثو يداقلا هلاواب ذاك ابش يدل اوايشالا ف
 ةروسكم ةرعوف ةحوتنمة داش يريبثو بج ار فواوف
 كزبنو راب ارح رلوفووشالا دضةرحوم ربا ل وقوزرف أ

 بلغت ؤرهشن يازلا جدو دحوللا نوخسو نونلا ضب 0 00 0 ووو ظمأ ف 5 54 : "1 , 2-7

 الراو هفارذو مصاخو ل داب ةمجيمداضو نين ونسل ضان ٠
 نلوم ئماةرشاعلا ةدسلا شو انها يلحاهرحاد تاجوزلا
 ١ راهبلادلودلاراهإلا ب دررحت راو )سو ةيلعرلا ايي

 ادب نا هببسورلئاملا نعم لاتدلاث مجافملا ىنعم/افلا
 اكد قوس هرووسل 4 ىسلج هل ناك يراذغلارشعم نب ||
 أ عنوور يما عك و ناكل بنتو دامهملا نيعلا نب
 هيفومةيف قوس ةبلعاملا ف هب ماقت تلك ةكمبررقب



 ةاياملواهلوااذع ةجبرا تاراهإ برعلل تااكواواتتاذا
 يلا دعم جرح ة دس ةرشك يش سو هدلعهدرازص ظ
 ليقورثكالا هيلعامانهو يرصب ملي قح ماشلابلا بلاط ْ

 بيرصدو كاذريبغ) يم هر شع ئ الث ليفو نيدسوس ١
 سمخل الص تقف يلظعلا ناروح ةنيدم هحول م نب

 ةديرم لوا يو ةرشع ثالث ةدس لوالا عيبر نم نيب

 ظ ايختبالابلا طبيب هرْسباهبلا ةبسشلاورمامكماشلا ١

 ٌقايسامكاثالث لقد نيت ةرم السلاوةالصلا ةيلعاهدرو ظ
 هتاذصب يربخاورفرع بهزرلاريجب ارادذ هيفامتم ١
 نمو هينثك نيب ىذلا ةوسنلاٌءاجو هتلاسرو هتوو ظ
 بل نع عريغوريالدلا فقميبلاو ىذمشلا يدرب ١
 هعمو ماشلا ىلا بلاموبا عرحلاة يرعشالا يسوم |

 ااهئشا لف شيرقنم حا يشا يفد سو هيلعهديإرصيبلا ١
 ..أوهيلا عزت وملح اولخ اوطبهاريج يعي بعارلا لع ١
 - [لاق تدتلبالورمبلا حرج الث هب نوري تلد بق ناكو |

 1 لخاذ ؛اجي حر هلل | مهلا جر نولي :ولزنف
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 .نيلسرملا ديسازعْاَدف )سف ةرلعةلا الص هربا لوسير ديب
 هللاتف نيللاعلل ةيحردسسا هثعبداره نيلاعلاديسانه أ

 ةرقعلا نمةورشانيحركلالاق ثلذب كرلعامو ةايشالا
 يزلالا نرجسإالو لجاسرخالا جالو جش قبدوحل
 مضي زتكف ورضع نمإذسا ىف ةوبنلا اذ هفرعاذاو
 :ركأسواوف ةمدوعنتمارف نيتي لاداضلا نوكسو نيغلا
 مكى نيباناورحاذتلا ل ثموتكلا حول سايوهوافف ١
 دومملا نم هيلعافوح هب هجري نا هميلعوسقاوغ
 هيبلعيرا للص هنا هيفو ةبيش ىلا نبا "اورو ثيديملا

 ٌمدسلا نهى هنا عصو هللظت ةماخغهيلغولبقا سو

 اريح معنت هلثق نودير ب هرلا نم ةعبسإبقا
 جراخ بلا انهنااولاة مب اجامل انومهلبقتساو

 مهملعل قيرطإك ف تّورفت دوهبلا ناورهشلا اله
 |وبلا ثعبالا قيرطقمواورهشلا انهى جراخهنا
 كقيامياشعبدقاناواهيلاوهكلم ثعب يا ساناب
 لم هريضقي نا هللا دارازرما ٌيبارفاريج هلا قاله

 مهنئا موعيابف لاق الاولاة كدر سانلا نمرح ا هيطتسم |

 هردااييينلاةلاسمراعاريمب لوعي اب يارمالربخايلا
 يس يلا اهذخايالناراعةوعياب يعلو مسو هيلع أ



 [ مانا 0 ا
 قييبلارذكو هنو زباوعجر اذا رمهسشنا اعافوخ 00

 ليلظت انام لج نمو بكرلا ف كلر اريعن ععن فاد
 ةوبنلا تامالعزعهلاسو هه ضتحانهلاضيبةماغأ
 | مهبتكؤامقبطب )سو هيلعدربالصدسلا لور وربخاف

 ظ لوسي بج يار ةباوصلا ديرب ف يعنلا لقب ظ
 -رضاو هب ئماو ثعبلل | قل سو هيلع هرب ارصفنلا

 4 جرحا مل ياا ضياار يجي سؤ سف هيلع هدرا لص
 راف قاي امك رسم عما هع هللا ىمر ةجكيذخ

 4 ءاخال اهلك كيف تامالعلا تفرعدقهل لاق ظ

 ريشا لاف ها اهبل فينش اهو لنوع ظ
 ظ ىثالا ىلا هرنالوسر كنا دهشة هئلاالاهلاالذا

 ظ أ هئاانهام ٍلزكشجالو منمنبا يسيح برش يذلا
 | مسوريلعه دال سيبلا 4 ًاراملفن لامتحيلؤاخلا أر
 تبل داراؤ احلا هنا ف ددرثو !ةلرام كى ص مند

 ظ |هرنرس هيلع !ليسيبنلا نإ راج أرامزلمجنمو ظ

 01 هد ؤلعصلا يرش فدعس ب نعةباصالاقامشلذ



 هلو زئاتلا
 لئاقلا لظتحت ةزينحلا فيه ه ةمامغدتالطامويلاةنا
 همدلازصدت !ةفرعلارها ضعب نعوشكر رزلاردبلاهنريو

 الو رحاب سجيالف لدوربلاو راح الر تعم ناكل سو هيلع

 هلادثعا نم ةماعلط ناك)سو هيلعهدب الص ةناووربلاب
 ةئلابلارصتلاو هنم تذخااهناكهلالتعا نم ةئشان ىا

 ملعاو هللظتوش هنم ةماغل اذخاتن ولا صئحالا مكيف

 رشدااري لاف ديغو يزمردلا ثيدحف نااضيا

 كدر يح غل شانيلزب لف بلاطصوب اولا هيلو كيا هئداب

 انه يبعذلا قعضو لالبركبوبا دعم ثعبو بلاطوبا
 ابانافالالبر بوبادعم ثعبو ةرختا فيلوقل ثيدحلا
 نينسرشع ةلبيول حذال الهاتم نيكول كا ذ اركب
 < الو نيماعب هنمريزاٍلسو هيلعهدبارسؤاطسلاناف

 ىهريرابكل هدعبالا هيلا قتنيولهنالالالب يرتشا

 رج نبا ظفام ا هبّقعتو مولعموهامكة نس نيثالث

 نه يوسركمم هبؤ سيلاو تاقثشيدحلا لاجر ناب



 [ةسيدح نم ةءطتقم هيف ةجي دماغ عرضت ةلغشللا
 :وولابشي دحلا هيبجيلع كجيالذ هتامر دحائ ماهو ورا ظ

 ظ نمو تاتش هلاجر نوك/د تذهيب اهلجال نريغبالف

 ةلداو ىرصب زوار قدحلو بااطوبا هب هج ملا لاقرش
 فاطم نا ذ لعد عبو الاركروبا دعم ثعبود هلوق

 نوكسوزلمهملا ًالارسكو ةدجولاٌمنباريحب ليا
 صضعب طخ دجوو اروصقمار عرفك هيلا فاشملا
 نيج ارسكب يرجو رساو د ماهيلعظافللا

 مالا فو ءا مهم ئيسف ةيست ةيئاثلادعبو ًارامهنسيب

 هيلا هسني نل نوكت تن اكةتعموصنال

 مالسلاو السلا هياء ىسيعايصوا نعرباكنعارباك
 نوكيناز اوجلةافانمالوامت دوهرابحا نم ناكزبقف |

 لو لفو نب ةقرولهقوامكاي وهي ن اكن ادعيرصنت
 ةدنم ئباو ةلنم دّامكيبعزلاكةباوصلا ىف همجةركذ ض

 هتيؤر يباوصلا قيرعت يف طرشلا نايا ميعن فاد



 "تعب لبق تامو ةمالا نص ين لسو هيلعدزراررصينلاناب
 ىالضف مالسالا هانمال ٌةرثفلارها نم ةرفيزملا ني داع

 ' هيلعهللازصة تلا سردرقانملسلانالايب وص دن وك
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 اراد ةباصال 3 ظفاوارك دوغ نموا هدوجورويإلسو

 يباهملا فيرعت نال لاق طلغةبارمملا بيك ركد نمم
 ىلع تاموهبانمؤملسو هيلع مربالصوبل قل لسموه
 ثعبينا لبق انموم هرقل نم جز لسم يلوقف ناهالا
 انهالما ةئعبلا كردايرداامو اريب ينعي لجرلا!لويك

 وه يذل اىاوملا بهارلاريج انهو لاّوعش همالك
 نم بلاط ى نب معجعماومرة نيزلا ةِشاملادحا

 انهار نا نظكتم ثيرحلا اذهنا لاق نمو هشبحلا
 ىتنث ةنس قتلا ةوكذلا ةنسلا ف ةمتنت روكذلاوه
 رابهلا برحناكزسو هيلعددن الص لوم نم ورع
 ةسلاج تناكرماعئب نمةارم!ناهسبسوفاثلا

 منانكتب نم ىتسرف نم باش اهب فاطاذ ظاكع وسب
 شال فوايفلجر ل تباذاههجوؤشكتنااهلانس

 كرنك اهرب فكل تماقارلذ ةكوشب هليذدقمو
 ابو حالسلاب لهرانورماعلااي ئارملا تدانف اهنمسانلا

 تنرياعُةل الد كل ذ فو اولتتق اف هن انكىباي بابشت



 هير نس فوغ نهوجو شكنيباينكة عال قاشلا
 || راؤومو هيارئاراملان اكلسو هيلع هللا نلومنم رش
 رضحرقوهريهمداشضواإرلا دي دو ةاحوللابلا خفي ضاربلا
 ارسااق لاةريعس ىبا نعذرا بلان هر سو هيلع مدد رصونلا
 درذ ثيمرو قموع م هّزرضحر 5 لسو هيلع هدد اييفللا
 ازهاىلع مالكر هاو تلعف كا احل ىلا بحا امورحهساب
 راجلا الإ ار نير نزسوديلط رم زسونلا نااشلا
 هرفالانثلا ناكإبهسلا لاقواذولا ف كاذج حرصو عبإرلا
 دل لوسر دهرشسو مايا تنس كزاوهو ةاانكبانيب
 ظ هما هميرخا مايالا كلت ىمعب مسيو هيلعهدل لس
 ر وكل ملاراوإلا لسو هيلع هدد الصور دوهشيل عو يمنا

 هريالسلاةلبمهساب هيف مريرل ا هيدلت اقيرل ليقف
 وهورعإبب وهيلعدراىا يناعالعإ بنا تنك)سو هيلع
 5 كاتضعب في نعل سوهيلء مدل الس نال يقع عنا

 لماجو سيق يب سمار ةلرسالا بعالم“ ًاربابا مايلالا |
 ديف يذلا ىويلا يف ناكو برحلا كلت يفوهتماب ظ

 مزين يال ذل مولا فو نانوص مزه )سوديإع
 ازرع ببسو لعففانع بغت ال كالابالهلاولاقف هنانك
 | ربعلا يو ةريطل لسري ناكرذنملا نبا ناوعنلا ثارامجلا



 يرتشيو ظاكع قوس كابن ةرايللزبلاء بيلا رتل
 راوجف ةريامللاكلئ]سريوفياطلامدانمددااهنيشبهلاا ٠
 ١ نمذءاحادنعد ماهرهجايلف برعلا فارشا نمزجر 1

 لاجرلاٌةهرعو ةنانكينبنموهو ىضاربلامنم برعلا
 ىطاربلا لات ننوه يئب نموهو ةلمهل ا[ ديرشتب

 ديراامناعنلا ةللاقف هموق وعي ةنانكيب راعاهريجاانا
 اهريجاانالاجرلا هللاقف هماهت دخيل هالعاهريجينمالا

 خلا لهالعو منالاتف دن انك عاين ضزرملا اقف ثا
 جور فاسملاجرلا برع جز ىمزربلا نما موسيتلاو

 هيلع بنورافعتسا ملف هتافغب طي هزلخ ضاربلا |

 اوه هربخاذ نزاوه عم ظامتعب مو ةنانكتااناذهلتقف ظ

 اكو نوكذملا مايالارهنيبلانتلا تكمواولتتقا فرب

 ردبب لوتقملا درهوبا ةعيبر نب ةرشعدي اعاهؤاضمنا

 ىباو ةعيبر نب ةبتعالار يقف رسدول لاقي ناكو ل ذاك
 قيلزلا نبانم سلفا اناكولامريغب ا داساميناذ بلاط

 الكوتا ةنؤمرججنئيول معشر بع فب نم جيوعو
 ىاالفالاب نوف عب ميلك كجردجو كجيوباو كاجو هوبا
 ءنننلا لح سو ديلعهدد صر شح كلا ٌةسلا فو

 ةدزعاونلا رمال ازلج رجس برعلا فؤاح فرش/ هو |



1 1 
 يول ياسمين عيشلادبترازاخلا ْ

 دساوو نهزو مشاهاونس هيل اوّمجاذ هيلا يدانغلما
 لا وثو يعيشلا ناعزج نب هللا دبكر ادىف يزعلا دبعتب
 مولظم راع ملاظ نعيالواهله الع لوضفلا ودرب نإرلع
 | ريعمناكودبالا دارماوامهيناكمريبث ار حزبجاسرام
 ١ بحاامزاو مسو هيلع هرب الصددلا لوسر نلحلا ثلذف

 ظ ددغاو اورعنل ار جناعنجئيرادؤ هترضحولحب يل نا ظ

 شو كلذ ىلا لارمتثيطعا قاد هبردفلابحاذل يا
  ١انلح ناعزجنب هللا دبع, »وت دهش تل ةياكر

 نال ثبجال ماسالا دب يد دولو 'لارخهبيل ليام |

 ىيهسلالو عولظلاةرصنو قمل ةمااب اجامنا هللسالا |
 ضد ةزرباهعمور معمة كم مدقعذ مدلج نا
 كيلعب ليقف جاجلانبهيبن هنماهبصتتغاف نيلاعلا اش
 ىلجلابي ىدان واقفا بنايفتم ئقوف لوشن قلب

 اهدرجر وو بداجإكنمديلا نوقعني عاذاذ لوضفلا
 اهسننالاقن كلامث ثوغلا كاجنولوثروهفايسا |

 يق هيلااوراسف رمق ينماهمزتنناؤ نب يف يراظ
 ٌ | تمير براجلا جر حرخا هلاولاف :نخ ظنا د باب يلعا اونقد

 تاصسم سس عسسل مس

 نع

 نادرا هقف



-- 

 *>ي

 دوعتم نايو رعت لدن ةيلعات رتاعتامو نحن م تلاعرتت
 تن ر ادم ا تل بطش الو هدلاوالاولاّرث ةليللا اهب ١

 نيرشعةوباسلاةنسلافدييتناوهيلااهجحافثلذأ
 ىسلابعل اهريبر لاه عرشس ناط)سو هيلع دن لص نلوم

 هدلاسوبلاوهبعمو ملل هلل باطما دبعييدلو

 ةدسس يرش ع) سو هيلع دن الس ةلب ملون لسو هيلع
 ىلاداع ةنس ةرشع ناهس باتكلاازهربغؤ ىلؤملا نابع
 ركيوبا هعمو قيعضاةلاس نكا درواهلع قي ف ماشلا

 ين هللاوالهلاقو هنعاربج هلانسف دعملاعت هدلا يذل

 ةراغبق ثعبامل هيركب ىلإ ناميا بس كلذ ناو
 سابعا نع ئرزمنبارجيحااميك#وكؤملا دناورلا ىضنو

 بصر عشللا ىذر قيدسلاركبأبا ناامهنع هللا مر

 يبلاو:دس ةرشعن امس نباوهو مسوي هربا لصيبنلا

 ماشلا يو ددرري ميو ةنمس نيرشع نب لسور يلع ددنايلم
 (ضرانم يرصب قوسوهو ىاالزنم لزن حقي ىف
 مال سلاوةالسلا هيلاعرىت دس لاهل خو ماشلا

 قشزعولا اريكب هل لاقي بهاد يلاركرو يمموالظف
 هللاربع نيرا قريبا لظ ف يذلا جرلا نم هللا

 دوباهتت ظتساام ةمالا يب هددادازهلاة بلطلا دبعنب |



 7 [جسسو هيي هرل السر مالا مالسلاو السلا هيلع يسيع
 الايرعب ايت لغتسيالملسلا هيلع سب علاق دقوا
 بلة ف ةقياو تاياورلا نمعب فاجامكيشاهلا يذلا
 رعبتالسو هيلعدرب لص نلا عب اىلذ قيدصلاركتملا
 نىدناةراصالاؤلاّفانأمبا ىسانلا لوا ناوذاعيرس

 ظ ىهنا بلام وب قرفسر عب يرخا ةرفس يهفهمقلا نه
 كلل لوقل ذه ناب ةصقلا نه توبن فمهضمب ىغئانو
 | ناجاور ينل لوسيل هلاةاريج ل اروطس بهزلا لاق
 اريل عمرن/يبالو ةرسيل كلذلاةنوكين ا هنطمال ناب
 نم جارلا طيف نرش جواس زحل سو هيلعدرد للص غلب
 ةرماثبا ءاشلا ل هجر ا 0 هلا روهمجهيلعو ةسلؤوقا
 اهمالغدعموابنع اهدلا ىمر ةجيذذل اج ةشلاث
 الاماذ تناك ابينعدرلا ىضر ةجيذخن ا يور ورسم
 1 حاويغلب ا نا يلاموف رت ىتميرق تااكوريبكفرشو
 مافعوهذيي رح قدص نم )سو هيلعمرر الص هرل ا لوسر
 زناوه بسن فرشو وثم نسحو هقالثا مركو ةتناما
 كازرردصو نم بلغامل نيمالا قداصلاب هموقؤ يدي
 انمزؤغلبامكرلالاسرالارلا فاعدتلاٌقو هيلا تلسدا
 هتئلاسوكقالخا هركو كثناما ءوكذبدحقدص
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 مرا لطعت تناقامزشفا هيطعت ناداهلام فرجا

 ١ رسم ةعم دو ]عهد بلاطو اهم يار كلذ قفاوف

 لاف يوستم هؤلاورونلاؤ لاو نيئلمهم ااطلاوضو
 لج لاق عسل مزه تحت يزلا از ه نمدرسيمل بهارلا
 | قميسلا نوتحت لزنامدداولاقف ملا زها نمىشرف
 لاّئفاهد ةربخاف هدفص نع كرسيم لائسوش ىنالا لو
 ٍلزناماروطس ربى هسلا] اًنايبندلار خو هو نموه

 | دعباىبنالا طئفاهتمع لزنام هريرلو ةعاسلاذ واهتم ١
 اهب رن دم قرط تاكن او كل دز سايب الاب دهرعلا
 رملاالهةداعلا ف ريل هشلاو ينئلل ديكوتلا ةهجيلع
 ةريغوا يسيعالا اهم لنيل هاير دي قحلبوطلا
 لوزن نمو ةركش اول نااضياةداعل ار وريوايسنالانم
 ةيافلاق نمي امر مصت ناالا ىن جف حاهتحتدحا
 ةمموصخن الهلع ورشا مريم نب يسلك دعبدحا
 ةلالدال داعبتسا رجم ءناب بقعتو ىهتناةيرآلا لهب

 هام ياعيد اعبتسا ةناوّهلاضسا الو هاشم يدي

 فرصاذكواهت فرصانكو هت دوزنلا نعايبراناريغ فر صور لا اذه



 773ر3 ماكسي دباودجو بدلا ينال
 يف داعلل قراخانكممهنوكومرمالاازهو ديعبريغ
 و ام ظ

 ةوئرمسلا هن وكت كانوجيلاقيدق لزانلالعوزسو
 ظ فنادعةئسفللا ثالث نرعيهناايركذ رف تعسر 1

 ظ هش ترسو هرلعدربالص لزنو تاياهرلا ضعب ظ

 ترو وت دررضخا اهتمت نامط ا رلذاعهوعزغ سباب ظ

 ُفِفئاهاصعا تلدتواعرُم ,هنباواهلوحام بئئبوشعاو ظ

 ةامجنمال يفاهياعو ل سو هيلعدرا ايم للا دوسري
 ةدباف كد درب اظن امك مولا لبق ةىئاولا تاصاعرالا

 ناز كرس سار قشمرلا نالسراانربس نمركذ

 ”سيوافرون تن تئامدُق ةرساب ةرهيشملادنتسااذا

 ىلا نمان ” وطب نا ربا أقر فواز مشن !لاحلاو هرم

 تنماالفو هرمدقوهسار]بفولسو هيلع ةرلالص ظ

 يارابذ ةلبوتلا قرير كذ يذلا كن ادهشااناوكب
 يزلايتالا يلا دد»'لوسر كن دوش اقوهلشؤاخلا
 هذه ترعب لزئياللاق دز ؤيسعكب 520

 بحاص كلا رررعل يمشاهلا يالا ينلاالا ةركيشلا |

 لاق هنا يرخا ةياورفو دحلا/اولو ةعازشلاو نوح ا ظ



 وهو ىبوه هقراتاللاتءنلاَت رح ةينيلعفاةرسيلا|
 ييوذ جوز لابرمويئيحهكردل فا تيلإبوايبنالارخت |

 حا يرصب قوس سو هيلع دنا رص صح هرسيم كلذ
 فتيبو هنينب ناكو يرش ارا عض وقلا هتعلس ايف

 يىزعلاف تاللابؤلح لجرلا لاّمف ةءلس ف فالثخا لجر |

 فاكو كاوقلوتلا اجرلاهل لاف كدارمج تدلحام لامك
 ددلارصددلالوسر نالظي نيكلم يري طارش ااذا ير سيم
 درا قاد ةريعب لعوهو مشل نمد سار لع لسو هيلع
 لوسرلربعهزاكراص و ةح ةرسيم بلق هيبة بحنيلاغ

 /دخو ؟ةريهلفلا رعاس مرق هجيرا لل سو هيلع ةدئاايعدللا |

 لع هللا ايمدرلا لوسر تار شير ق نمءاش عماهل ةيلعف |
 نيمهتف اسلا هترافدساررعيدالظي اهو نيكلملا تارولس |

 ناكواوجيرامبا هراخاؤ ل سوريل عدلا ايياهيلعزخدو ثا ذنم
 اف ترسف نوحيرب اوناطامفاعضا راجل لم وجر يللا

 ا لاتف دل نيكللا زيظت نم تارامبهت ةريخا ءرسماويلعز خد

 | » ليوطش لوقباعربخاو هاشلا نمانجرخز زمانه ثياردق
 | كلذ ناكودل هرمس تناكام لسور يلعهدلا امد) تنعضاف

 ءللاوضر ةجيذن> نا يور يبث هلاهجيوزتاعاملا عاب
 لبق ةرسيم عو مسو هيلع هللا صئبنلا تاساامهنعيلاعت|



 ولاف نحومف رموش ول مهمات ةشابح وسو رسل نه
 | نييو هنيب نجلا ضراب ناوموهو ثيئاتاتف ريم نيف
 ظ بحير لوا نم ايا ةثالث هيف نوعيابتي اوناكل ايل تس دم

 اهيراجر دقو ةكميلااعجيوزرب هنماعاتباف ماعكيف
 اناث قس ماهل لإ ةرسيم وراسي هيلع مدبر ورفاسوخ
 ظ نم ىسفن ترجتاوتو يرخا ةياورذي اورلا ه«(صقفاعر

 | جدو كرر تملا عادلا يورو نيمولقب نيترفس :بيذخ
 موديلعهدبالصدئلس اد كيذحن ارباجزعيبهزلادقاو |

 | لكن ميلا نم عضوملرلا فو ميجا مصب شيرجيلا نينرفس
 .هدل الص هنا ديفيوهو لبالانمفانشل اينو ىمولقب قرمس |

 ] ترمس فت مصانع
 ١١ هدلاطصالرفسنا ثاذ نى مزفاتف شرجوه ةشابح |
 ظ ماشلاىلا دعم هرفسريغ اعلم عوابابحلإل تي هيلع ظ

 اهوةءاوملاؤ ةسلركذ الر ودلالات تيافانهروكذلا

 لاقورسالاهكرداولو ةثعبلا ]بق يفوتةنإر هاظلاو هللعا ٠
 (ااحلا نرتب و ربا ووصل ىف عل ىضرعُت | دحار اول اروط سس يف

 لوىتلا ةصالخانمرق دقو لوقايمتن زر يجب مالكل اكد ١
 ظفاملا ةباصالا فو هعجارئاهليبص نمد اءاموامهيف

 | رذعبلا يلب ةرسيم نا رعرص بوصة بامر يع قارمل



 [وه سيل ارهاروطس نا رعيلوش يمت لام حال العهتبتكف ||
 سيوماقل افف يراصنلا نمةيروطسلاهيلاب شت يذلا || .

 رهتيفب ىلا يراصنلا نمةما خنتومضلاب ةيروطشلا :

 ائرمتو نومالا ليا فرهلظ يذلا ميك ايوطض بامبو
 مناف اوذدحاوسؤتو لاه ددلانا لاهيا ليجالا ف

 لامك انهملانونوشل اوهةيروطسلاف رمش ةثالث

 | ةقرفونواوثياعدللا ىلاعثددلا نبا يسيعدرراوهصق

 طلبها ىبرقتو ىلا هت هدداوه يسيعاولاريبوشعررهنم

 همس سب اجب ب < ١
 هررعدبمت نوهللا دبع يسيع اولاوذينالموهنمةؤرفو ا

 ظ لسه موحدة ةرسلإ قوش ماساو الا
 0 وسار ثالث ؛ وخير وكؤملا |ارفسلا نمماشملانمإلسو ةيلعمنلا

 © ١ نبدلبوح نب ضواهنعللاىن هددايضر ةييذخ جوزت
 | ةيرسالا ةيشرٌملا بالك نب يصف نبي /زعلا دبعنب دسا
 لف درقانم وو ويارلا بالاؤؤسو هيلعدرد ل سدعم قب

 | نملسو,يلعمرر لص جوزيئيوبو بشل ف هيلاهاض
 ةودخ ت اكوا نع هللا ين ةبيبح مالا اهريكئصف ٌةيرذ
 اش طسواذوز وة نر ةيوق ةفزاحةلبا

 وشرتئاوالاحمهئسحاو ورشه ملمعاوابس شرف



 | يسايصواهتاتعارشل ةرهاملابةيلهاجلا ف يدئالامأ
 1 لاهتددلا داراامعم شد اش ةديساهل لاقي ناكظنل فو

 شاوزسو هيلعدربالس ةبانجةمدخعر يخل اوةمارككن ماهل
 ظ اهق مافعب هبوشلا نمو هترشموةتقؤرب اهيوفورثرضحع

 | لج يشمل دبات سواهم
 | د رجلا فت يدب هجيذجر شب للربجي لاق ميىصلا لاجر |

 بسصُو بهتلاب دارلاو بصنالوريف بمال بصقنم
 .ىوهلاو هنييعيرب ا كهف ]رسفم اجامكفوجلاؤلؤللا

 . | نيتاهيفن ةبسانم ليمسلالاقبعتلابصنلاو حاصلا
 . | نابل يلا دام سو هياعمددإإسؤطسلا نا نيتفصلا
 | بهتالد عازئالو توص هفرولا هجوحت م فاعوط تباجا
 ١ ةديع تلاناواشلانمىاامالسا سانلالواتناكإب

 | ر يسع هيلعتنوهو ةشدحو ]كن مد تسنلإو بضرإك
 |:لباتملا ءلصلاباهير هباهرشب يزلااهلزنم نوكبسانف

 | لجلال زال لاقي ورصقنعتءابعانص تيبلاوفاطخلا لاق
 ١ نوزعو فرس تيب ل هاوه مثلا فلات يمس هديب
 ظ امالسالاف ثيب ةبر تنااهنارصق نود ثيبب نريبعت

 . اطيوتنميحاوتيبالا م الس تيب ضالالعنيكلا
 | [نجواينباوجوزننب مالسالا فاتيب يتب نم لوا ب
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 نُف هياشوه امك هنميفرشا ناك اولعتلا ظفلب ركزي لعفلا

 ليلا هات شلال لاعاد لا دف اش |
 ظ يو قلؤلالاةتعمس نؤاالو تار نيعالامدشنإوا
 ريلعداالصونلا تيبزعا عجم ناوهورخت يعم تيبلا
 كارز نول ه يبا تحتاهن عمي اعتودلا مر تنافاهيلا ]سو
 لاوقانمروهشلاوهو كلام درسا ميس ىلا هتبش ذميمتلا

 ظ رومشلا ياوملادنهد] تدل اوف :لاهاجلاف تام ةعبرا
 مسوهرلع هدلاإ ولا ردص ثيدحي و اررذعدللا يضر

 يملا ةلاهوادحاليقو ادب روشافاصواغيإباصيمفناكو
 ناركذادنمولاه يام عنلا فلا صصداورجوبالاق أ

 لاهوباهسستامنارعررش فنا ةلاهناع دوو نلافالخ

 هللاربعئب امهم ا لادلاو رجول اب دباعنب قينعاهجوزت
 لاّوقنا لعد ننهدل تدلوف يوزخما موز نيرعتب

 ترلو ليقوائيش وٌ د ولو تبدو تفسا ىيطقرادلا
 ا ١ | هيباالصيبلا نا فلولا هلاقامداضيا قانم دبع قيتمعل
 © | وهزرسنيررشعواسج نس نالاوجيوزتامل)سوريلع
 ظ ارشعو يدحا هس ناكل يقو وه ىلإ يلع يذلا عوضلا

 كلذ ريغزيقو نيثالث و عبس يقونيئالئ يقوررس
 (ليقورلس نيعبرا ناك يموي يزرع ناسيا عوملاو

0 



 0[ ل
 و د و بحس دعس مو عا

 ررقعو بناه لقو نينالث لبقو ةسس نيعبراوا اف
 ناادنع امك طساوالب هبياعاهسفنلاهنم ضعب كلذ ناكو
 الولي سيوو كسستل كيف تبغي دق فلا عئباايدل تلاق قامعسا
 كور كدر دح ق رصو كّدلخ نسحو كئناماو كِموُقُد
 ١ دق كاؤِعر رقولاوحاكساياصيرح نافاهموت لكنا
 اهللاقي اما ةطساوب ل يفو لاومالا اهلل زب واهوبلط
 جر نارعباسيس»هيلااهتلسرا هينم تدب ةسيئن
 اي قاولا قدررط ئمرعس نبا لف رامكماشملا نماهريعف ظ

 ركذفازك ءاس تياانا د تدعو 0وكذملا ةسيفن نع
 ير ه)عتلالو اة سيفن تعب اهناب حجم ةماعال كلذ
 | ةرحاماعا نمدعم جرفاوسفنب هتك كلذ تلعانت
 | امهلعلو بلاطوبا هوم ضم يزلا ليقو ةنعددلا فير
 ظ بسراقانمةرشع هم بلاموبا؛اجب واعيمج هعماجرخ

 | لايف بلاطوبابطؤرضمأ سور ومعماورضحاواهع
 ] | يهسا برب و ءميهاربا ٌةيرذ نمانلوجيزلا هدا لهما ظ

 ماوسو هرثيد ٌةرضح انا وجوورضمرصنعو ءروم ْئضيضو
 لاك انلعجيو ءانمأ ايرحو ءاجرجن انببانل ]عجن ههمررح
 |ىزويال ٠ درلا دبع يروم انه جا نبا ناوشم سانل يلع

 ناك نانءالقعوالضوو الب واؤرش هب <رالا لجرب :

 مهم مس مسمع تح جا

ٌ 



 رعجتس بر اعو :لياجرماو ليان لظلالا نافلقل الاف
 ”ميسج لياجرطخو :مظعابن هل الهروب هدئاووشو
 رلبوخترب ةييذخ بطخرقو :هتببارق فرع نصدهنب
 ريقوارشعى ثا هلجآو هلجاعام قارصلا نماهللذبو

 ريقواؤصن مهلا نيشلاونونلا خفي ششلاو اشو ٠١
 | بحل لاتاهرد نوعبرا ةيقوالاو اهرد نيرشع

 لولا راج نوكيف بهذ نمششلاو قاوالا تناكووكربطلا
 لام نم ناكادصلا نيركذامو عرش هدد ةيامسم
 هلام لس هيلعد دس صيبلاهيلاضو بلاط ١

 ' لكلا ناكف بلاموبا هىذداملعة دإب ز ةركر نير شع ظ

 نيبو وكزملا ةياورلا نيب ةافانمالدنالعي هبواقادص
 اهعلاق كلذ دنعوه!منماهقرسابلاطابانايورام |(

 نوكو نما كئاو ١هفناجقيال ل للا وهرسا ئباورع
 كتاذلباةزيقوروهشلاوهروكذلاورعاهجاهل جوزمل

 هبلنخملا بلاطوباوت القتال ؤفلمش تباة قرود ١
 وهئقروو يزعلا دبعنبدسنيزفونئبةقروركت
 انلعجيزلا هرررملا لاقفاهعدرلا يذر ةجيذخع نبا
 ةيرعلا داس نضف .تددعامإعانلضفو .ثركذامك
 ١ ضذ ةريشعلاركتتال هلك ثلؤزها قنا ههتداقو
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 ١نبئردقو ميرشو# 4 سانملانمدحا ديالو
 شييرفرشاعمعاورهشاف كفر شو ككبجاصتالا ف
 لبع نير م نم هرايوح تشب ةيذخ تجهزدت ناب
 نا تيدحار3 بلاططوبالاقف تكسو رهلركذو هللا
 نبا: شهر فرشاعمإعاوريش اهعلاتنايعدكرنب
 دلي وخ تب ةيذح هللا دبع ريض تعا دق

 هيلع دربال ساهيل عجلواورضحنم نا جاع روشو
 ةيينخ كرماو سال عطاونيدوزجايقد!روزجر
 ١ خدر الصإخ»دو فوفرلابنيرضبو نصقريناامراوج
 بلاطوبا كل ذب حرمو هع دريارقواهب سو هيلع

 نم ةرطخلا فامريسفتف هر باف انيدش ارش
 نمو العمسا عز بامر لوق ةبيرغلا تارلكلا
 داون زهارك ةتير 3 لةدولو ةتيبرذدارلاو ةعومزم
 ئطضلاوأتنفتو يهاربا ةيرذإبف هلو همظافلالا

 ةدكاس يلوالا نيتزمهبو نينييميملا تيدا ملارسُك
 انورعرم نوب وضوصوليدنث نرونئضسللّوبو
 - ةلملاولصالا هيججافوهو تالمهم نينبسو نيداصي

 3 نوكسو دا يلا نيعلا مطير ضمرصنعو يئاشنلاةركذ

 مرافلباو

 ا



 امهترهشو | مهفرشلرضمو ارعمىصخو ئدفتلل ةرداغملاو

 ظ شضحو نتئامكليلكل مهارباةلمإءاتامامهنااديواملو أ

 ١ ةمرحساوسو هس رج نيئياقلاو هل نيلؤاكلا يارتيب

 | دالاورهب ماقد عبدة وعرلا ساسئمءرماوفوتميا
 ا مراكم دايقناو علو فيرعم حي ١ ىسانلاماكحرلومب

 0 دلوفورهقو كلمكحالوهتلماعم نسحووهتالئب

 ] ليلقلائيشلاو كلا دضئيب كراشم فاقلا ضب[ الليف

 ١ ١+ ةقنا لقيا زكتلاوهور لوقو ربخلاابنلاو ىيوماثلاؤامك

 2١١ نالاميركوكلهفنا برضيال يا ءلمهلالاللاف فاثلاب

 ] هفشلاب هرمي, ديركلا ةقانلا بوكرلادادااذا ميركل ريغ :

 ١ نبورجاهوحااهل جيزلاليقوانو عركلا فالخب عدتريل
 ظ لعلو رونلا لاق دس نبرليوحاووباليقو دإبوخ
 ١ ىهتداوهمسرحاو لكيلا زعفلا بس ف لورضحُةث ولشلا

 | كلذ لبق تامدئاب عبقعراموبااهل جيوزملانوكئكأ
 ١ هدا ى ترجي ذخ نار امملعةمعش معا هدلاو

 | عيرتي  لسو هيلع ردالصدنا لعاودناجوز لوااهنع

 | عرشاعلا ةمسلاؤ تتاماهنا جيرإللاو تنام يحاهيلع

 |نيس ثالثب مهلا بف لسوهيلعهردا سدت: نم
 ١ عسل هوريلعةرلا مناكو بلاطوبا تاماهشو



 ”روجرخ ةئبارلا هسا قل يقو ةسماؤلاة سلا فاهنع |

 ةنسلاؤالاهب |ردولو تيل نم ةسداسلاٌة سلاف

 ( الااينموم كاسيو هيلعدلل الس هدالواو نزح ا ماعماعلا

 لخيبوواهنعمردا ىذر ةشياعلع د ةعإسو هيلع
 | ىوةشباعب جوزتدوسر عبو ةنيدلاقالااهيلع

 اركب جوزتبولو غيبلا نميلوال انسلا فاهنعددلا
 | ٌريورعلا ةريئيرقلا باطلا نيرعشدب ةصفح تاهربغ

 كمان يفوت هلا نمةشلا ثلا ة نسل فاهنعددلاىند
 هيرماعلاهيلالهلاة ا ع ظ

 موكذلاةسلاوزس وهيلعهدبالصةتايجف تن
 )0 دبا ع هم

 هللا داي لخاسادراراسالا ينسج كلبا بليز

 ظ
 يضر ةَسلطلا هيعازخ ا ررضيف ابا ثراحلا تدب
 فا ثنب هلمر هبيلجو اوشن ثس ةنس ٌشاهنعمللا ظ

 اهنعدررا يضر هرومالاةيشرتلا برحئب نايفس

 ةعباسلا

 | لئبوش ةيطبقلاةيرام نم هنا مالسلا هيلع مهاربا
 هررماعلا ةيشرئلاهعمز تدب هدوس جوزت ةميذح

 هدالس ةءاهبنودكماهيلعرخدو كوكتلاةنسلاف



 عباسلا نسل لف اهنعددلا ىضر نارع ند نوراو طيس ئم

 0 اهنعدربا ىر ةيرماعلاةيلالهلا ثرامءلاثدب نومموش ١

 ير ةيظرتلا ةناجير ف قلتخاواضيا ةعباسلاة للا
 ةبيدحما ليقو هيروجدعباهككن ةجوز ليقثاهنعدرلا ظ

 | مسولهرد ل سدتارحف تناملهىلتخإ انة ؤ

 ئاوبلا يجلاف ثعب تيدقيعا مج هولاةرجنمهوجرم | ظ

 راك يقهر هشالاوه نهبيترت يركذامو كعب نيقب نملك
 كيك يرمز هيلعهرلاطص د عدقو كرد

 . اماونهنم ّةدحاوب العلا ليواقانمروهشلا فل خردل

 0 ميههاربا ماارلا ْىِيْمْحَعِب ةيرامعبر انهن ليقف ةيرارس

 . ضعب شاهباصا يرحاوةمروتملا ”ناجرومالسلاةيلع

  ىنحب تدب بديز هلاهتبهو ير حاول يمجاهيمسا يبسلا

 سور لعد دزالم جوز تل يقو نهعيمجب نه عددلا مر

 بينو رلمرربيدح ارخ ننهاهمساورطس ما سف حبوب
 ظ هديت 0 ا بايطسااب

 النسك 5 0700

 !فافنالا بيارش نمو ناكم مسا فسم ءنوهموث |



 ليمسوزتمضعب نر ةوريزصوخ ةيروجرش هب تتءاماهنا
 لك اوف نهءامسازمار بيتزتلا راع نمي)سوريلعدللا

 تترايبدلاةهنيريخالا ثيبلا في
 2 ىلا تاجوزل ترزسهر «ىنا حاصاي هيف ثيبل تمظن

 0 بيتزنك“ تبانرخاين نهنم_يوزتو
 ااطىدفب ماي مزار و 0 قره موظم سلخ

 زور بني |
 : لإ نب ىلع اورسو ” لدا اص دوك كئينالث نس وادع

 ةيلعددداليضةلب لرش ربعكلا وجي يجو هللا ركب لاص
 ظ اال ارهشاوهو جنبا لئلا لا قة نينالثواسحرلسو

 كلذ رائايقو دنس نيرشسو است لبث عج اور
 استلم ناكاوبابنوكل يلاعت هدلااهف اهدرش ىكلا شي يرق تلا

 ظ | اهاررج تعرصو عدضتافليسلارلخري ناكو الاب

 | 3ع ساهعافترا ناكر و ١ة«رلابلويسلاهرسفت نااوفاذإ

 ١ / ناكيوؤقساهل نيولو مار يلع عهاربادوعنم عرذا

 ايلا يردي ناكأرم بيطلاو «اتلاووالنوتلي ىانل

 | ةزززخ اهل لاقي كل ذل تدع الخارلا نييائاهلخا بيف
 نم ينو بهذ نم ناشر ةوكذلل يبا نم يقر سف 'ء ا

 |يساين افدارافاهيانب ببس كلذ نايت ر وكيلا

 | ةنبامالدناب الانس زهل الغيب تح وغفو و

 نم



 هع ديو ا ا

 ةراوملائم ٌرباصالاو رع صاعلا نباريعس لوم لطشلا |

 ظ يوبنلارانلا كاس كوهازع موقابو ةظعلا ةبعكأا ىجببنا

 ظ تردطد هب مررلااهاقلا ةثيفس تناكرؤو لاوقالادحا ىف

 ظ مهنا اولكو هبعكلقيقسشل ةفرعاواهبش.اوعاشاؤ

 ظ بجو هيلع ثجرحخانرلا ضقن قاوعشاملو اهيامُك

 نيهتعنفاهسبركةرعكلا نطب يف تراكئلمبلا دوس

 ١ توري رود مئسملا «ريغملا ني ديلولا مهل ااًنف اول: ةعاف كلذ

 يراسل تاجال هيلا نارا قيلباولاق حللصالاا هب ظ
 ظ اوبنجتو كلاوما بيطالا ير تيب ياولحاتالانكالو ١

 لظنل ثواببطالا لقي ال بيطيلا هر هدلا ناؤ ثلا

 | تاتو يذةولعتالوابصمالامايفاو لع

 ةوريوكامساوج نمرياعيفاذ اوعدواولونف م حريف

 ناوارفص ءالجرو ضيبا,نطبو دوسا هرهظباقعلا

 اق ةايباوسا وب وو انا ادي رالهو وفات

 اكانل لكنت نامزارضتأى جرت جلا ةبارلا اهنا سابع نبا

 ظ ا

 ظ دايجانمئرا لا مهعم ل قني ناكواهئانم ءوهيلعإ 1
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 أ كن زال يواجه اع مرر ثوعضياوناولا ١
 طبلؤنع هرداىم در ىدانول !ارماب )سو ةيلعهردالبص كلذ

 ئبللر ا ءذرعب تاج قبلا لاعدالا نموهف عك ءدجولاب ظ

 ظ يك رمايق نمت يا لعافلل بلا نيرو لوعفلل ظ

 . ا طوعجاطهل فو كيروع غد وغاب ىدونو ىبوماقل لو
 است وبا سبادد حامل 2 0 ظ

 ظ مسنوعيبننا ايلا (

 ا رانلا دبعيبل لايف يذلارج
 3 .عوي يذلا هشولا ىلإ انبلا ف اولسوامل و يدعو

 ظ ريل هطاولاوع ل سيو يلع هددالب ناك دوسالا_ جلاب

 :ليبقلك تلاقو اوشلتح اوال كل هدرا
 1 نك

 هيبا منيب ازنلا ثكمو لاتقل اباوهىقحرعشوب قحا
 ظ تكلواوهنسباولعجي نإ ءاوقننارغلايل سما )
 م8 لف نيالا ان فاولاق ثفارالف لخادلوا اسوربلع هسا ا يمن اوفر هنبلب يطقي اكحتيبيش ىببابىلخدي
 : ١ ميو هدب مقيد



 فهي ةدل اصرخ اف ضرال لعطسبو كادر )سو أ

 زاب ليبقرف ذئاتل لاقوش هنيرشلا هيب هيف عضوف ىلا ١

 ناكذ كلذاولعن اعيجج وعن رغ بوث نماوزبي ظ

 يو ةفمز نيالا عيرلافورعيبد نب ةتع فانمربع عير

 ردع نب سيئف هيارلا يو دريعملا با في ذحونا ثلاثلا

 ا ارعضو عضوماوعلباذا تح

 ا اني :هدعؤ ىلتخارجم تبا فاحلا لاق هوك

 الخلق كيال ءأنب تارمرشع تينباهنا لست يذلاو ا
 0 انياسن ضيا

 :ىنبرش ليالرلا فقهيبلا اور مءارش هاج نكذ |
 ةالصلا,يلعمهاربارك مالسلا هيلع حفبوش اكدعب نم
 نم لوقوُن دو درمالانب ئملو ا هن امو مزلسلاو

 فهرق م يفكاذلا اثر فلا لاو هرج ئم يرعلا
 | ةللاهىيقدرزي نم ردع هللا ىمرر بولا قباوُس

 | مالسلاو ٌمولصلا يلعيعارسارعاوق اياهانبواهمدع
 هنمعلياعن هدلا يامر هدانب و جلا اهيفزخدافاهالعير
 (تابيقلابرابحالا نمانال وبلا مالعا :لبجنمزبرعكلا
 هب تثرح يلا اهنعددلا يمر هشياعثيدجؤت

 رش تلا فلا سل

 مكسر سورس سومو



 0 بكوب نساعد
 يل هاجلابرهعاوّس دح كدوقالول فنا احهب تزين ياحأ ظ

 ١ نم يرنع ىبيلورفكب ريعاوثي رح اانلا لول ظفل فو ١
 | ىاانلخاهل تاعجوايسمرهلاهبانب ىلع يوتيامرثدنلا ١

 أ انايوايقرشاباب نيبابافل تاعجغنل فراونلخنمابابأ|
 أ ش هارب مز ريلع ناكامكي :ىضاالإ,اهباب حتصلاوايسرغ

 ظ 1 ا 1
 !ميرفاهاراف ةنماوكرت دام كير ار اهف ىنبينا يدعبنم
 ظ مسوريلعهددا ليج هنمازهواراعلا ضعب لاق عرذا ةس نم

 ئُمااوريلع رتل دنع دعب ثا ذل عفي ناك ثدالاب ميرصت

 اهولثواهرصتل ديرشياعشي دحويربطل رحل ا لاقورلم |
 ريجاحو زبر ورض: صل ناكإذا تيدا طريرغتل اذ اوجاحي أ

 (اهسمىل ىفْسَمو ىوامنانيبلا مئاولا يو قلولالاق
 بريد]يرحالصاز وهف /اروجال العؤرشلاو نين الحف

 نئباهدلا دبع دبا صف جا كلا تق املوش ىهتشا بيجيب |
 شرف نمز ف تءاكامكأىانبواهمرعرنعدددا يمرر يبزلا

 هك ربزلا اع ةدلي د معاش ]قدا لامع ْ)
 هد جاجل بدار جلا فيئذل اراب اريل نبا أن ظ

 الدس اني يلا رتداعابو همدهب ناورم نب كاملا دبعمم |



 | ماج نعاواهمره عا يلا هنذايلعمدن هير مف شياعدتلاخ
 | سرلانبادلعثاماعةديعي ناكدجو ةوباوادارادقو
 ريصتن اوشا لاقورنع للاى كلام مامالا لُشانُو

 دنس عددلاى فر جتذاشما مامالالاق هكرتف كولا يعلم
 شرق نمز ىفاهعاذترا ناكو اهلا جياع كرتن ناب حإو
 ٌقفّيدولو نورشعو هيس نال هواعارؤرشع ة يداه

 ىلا عاجلا رعسماممائرشيريغ سرب غالواولخلا ئمادحا نا
 ارداف مرمزسلا هقواذكو هتبتعو بابلاو بازبلاالانآلا

 نب! لاق ماخرلااهييف ددجو ةرمريغوطسلا)سووّمسلاو
 بايث و يريجلا هيِتلياصولااهاسكنملواو عيرج
 ظ نب ناندعاماسكئملوا ليقو ملا بايث نم:لورعم

 ةريغلاىب:عيبروبااهتوسك كرست شهر تن اكو د١١
 هنممز ىلا ةنساهوسكتىشدرقو ةدحو ةنساهوسكب
 لاس ليقو مين اميلا بايثلا اهاسكذلسو هيلع دداليع
 ايرلااماسكنملواو كلزك؛ نائعوروزكونااهاسكو

 رمحالا :إبرل !نومال ا اهاسكورنب رلاىب اةرلا دبع

 مور مجالا سكت تداكف ىو ابيل و ىضيبالا لبيدلاو

 دود ضسالا < بيرلاو بجر ل لهون طا ملا و ةيرتلا



 ١ يسابعل ارصانل |ئمز قرغ ناضمر يف نبرسعو دبس
 ةس لك قدألا لا ثاور ساو ريرح ا نمداوسلا تيسك

 كاادودوحمدوي ,ريجملا هس قالطالا طعاهاسكئملو او ظ

 ١ بهزلاباهباب لحم لو او ةئس ٌةيامهستبملاس لا لبق
 ظ كرما ربسوالسالا يئاهبهذ ئملواورمامكبلامللادبع
 ظ بقزلا 4 صايديطاساا عز جريب ز لا نباليقو نار ماب

 ْ ارسك 0 ويويشلبلاوامالالاق بهذلا تس اهمجتانمز عجب آ

 نارودؤواهرامظازوجيو بهذلاب جول ير ملا بتبعللا
 يجري يلا ةرخافلااهبوسكأ مظعتلا نمهبئامللمحلا
 فاؤملالافوكرخألاوايندلا ىةينسلا علذل اهتوسكب
 ةبوكلاريغرادجوابابوا ىقسرتس مهورزهتلا يف ظ

 ريذليالسوريلع هدا اسةرباهب قحط اولا ةريرج ابها
 ةمتسن يهل يد يتلا بح عريب عن نماز خا هيا مف ةجاح ظ

 وشلل ةبعكلا يب رالسلاو ةالصلا لعد ذا نادرو
 سيرؤلابابجاتيرروط نمو ماسلا بل بج نابل لبجنم
 ىدوب يزلاوهوايلياور صم نيب ل بج سيمسروط نمو
 وهو يدوم نمو مللسلاو ةولصلا هيلع يسومفنم
 نموركذ اما دابا تب اور فو ًارحمو ةردز جلاب ]بج
 نيتياورلانم ص رخلاو رحا نمو يور نمو ىسيبق يف

 اهؤانب



 ١ دوو صم دعس 1 صجج
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 نابغرو دوهبل ارابحا كلدب ث دك سلي وهي لعةردااصدخعي 0 1

 ١ علا ناهكودنايز دو تصنموهكاميراصتلا ١
 ' | قرئشفامسلاراخنع ب جتا تراك جلا نيطايش نال
 201 77ه وب 4

 ١ ئينايشلاتبج هنعبم فدايلئالاب كا ذل قلتال برعلا تناك ||

  82اصةداليم]يبقد ل ذ(دقتاماهشر ابحال ارابخااماههسلا نع

 نك داو نع جنيمضاعهب ثرحاماهنمو سو هيلعهللا

 هئلئاةج هموالس كاولاانأعدا ااولاقهموق ئثلاجر

 كك هلرش | هاانك دوه ابحا نم عيناك نارهوانل لع ظ

 تناكو انيل سيل لعمدنع باتكرعااوناكو ناثواباصا
 نوهركيام ضعب جهنم انلناذاف رورشوهنيسواننيب لازال

 ١ ادداعي تقي نالا تعبي يبن نم براق ئانلاولاق 4

 ناكف 331110101011107
 لجو زعمردا يلا اناعد نيحبدانبجا م سوريلع هدداايع

 ارنكو هبانماؤ هيلاايردابفانودعاوتباوناكامانضرعو
 «جبأجاملو ثايالا ره تلرن كلذيفف
 نزلا اين ورطفسم لبق نمو مهعمامل قدصم هزل
 ظ افعل ملف هايف نعام جفاف



 ارب 1 ا ا ا لاقعن " ظ
 دق نق ةرتسنا نال موص اا وجو كالوةنطاودلأ|
 | تيس 2 ١ !وقان ا تدراف هنيب بكل هلا نيمالاالا ٠

 ربح 5 ف لال تلتف يب ذكي نا نايفس يل نم ظ

 1 هجراوفدومب تلتقودوهي تك ذلاقوءادد كرو 0

 رت دوه لانا ننلاب اي نابفسوبالةانلزنملا ْ
 ئ ١ اللاب نمت كلعل تيار دو تلتف كابخا نبا نم ظ

 'غ نا. تلق دلاب ارك ليلا يرا يحدب نمواال الات

 1 كيال ىلاعتددا ن الع اليف ىلعت اج لكلا ظ
 | اناس دو لم توقفايلف ارك يول اليخ

 كلل ترك زتنايفساباايتلق اكن تعلطر زنا

 ظ راش اماار ىياددلاوىالاق لكلا



ٍ 
 كايافرثحو ليلا جامو ران مجم ايبسالار خ٠

 ملف بهارلالاقا ميل يف هتوف :ولطلاة هيلا قبستانا
 ل خد يتحركوبا جرف ثد ذيرلابا تثدحتكم تمد

 | كلل ليرسُف كاذب ةريجاؤ سو يلع هديا ل ص دلل لوسرإع
 امهرشف :ىلاموركبأبا ةيوزعلا يلفت ذخاذ :ىلاتلساو
 ٠١ ثدحام نر د نمو نيئييرثلا ايمس كازلف دحاو بح

 زاجل ماشا انلخدلاقرنع هللا ىليز ماحب ميك هب
 اسيلا لسراؤ كبي )سور يلع هدا ليض ردا لوسرو لسانا
 لجيرلا انه نمل برعلا يانملاتف كاني ميرلا كلم

 منالعلاتف سماخلا بالا ءاياولاّمص يب هن اري يذلا
 نموا هعبتا نما لاقفعنانلقف سعهتبن اههف قداس
 اممايشانعانلئسةاداعوررإ خدر نمماناةفريلعدر

 ضن م ءانربخا سي وريلع دل يجددلا لوسيا اجا
 لاير قير ماووصق ؤ لعقار دعمانضهنتساو

 ره نمنوموتا لاول جر /وصا داؤرفشكيرماؤرتس ظ

 | اهضتفاهباوباهّست رشم عوص نعال ةالانلف وص

 ةجالاوتنف عيحاصاز واد لوو يبنالاروص نع شيإلو
 | هزه عئانلق الهنوف عنا لاتف ةروص نع سشواباب جف



 ظ وسلا زو ثروص قمن وررثالاقددلا لدكن يره ن/وص

 عنا ] رمل م بحاص نو رسولا نيزثكا ذنمل ةالانلق
 امااماو ةيمرؤ نم سغيامب رش افكر ذكى ثددولو

 ربخ كلذ ئئاضياهتدالو ةلبل ف هتنامريغ نايك
 لوسر ال نا نردعررل هللاولا فرك قو و

 | نهاكل انعزفلاق كاذيكهلريتف عبي ناربق هللا
 هملربالا تاذامسسلابمسقا«ناكلا لاقفانب لرنرماؤانل
 رمالازهن ٠١ يايعلا تاذميرلاو جادالاتاذىضرالاو
 قداص يدروهظلاةرجاتساهواولاق«اتنوذ امل اوه

 || لاق اوعريام يلاورهظي نياورولاق «قلاذاسحو باتكب

 ”يهينو ٠ حايل لطعبو ٠ الف ىلا اوعيبو ءءالسب رهظظي
 ١ زف يكل يداوم قوه زمول "مرا نع
 انلا وجان جرار لوف هدمكم هرضو هدمرس رع
 / هم فاد نيس ناك اولاس نب سقربخ كلذ نمو اهداهتلا

 ا 1
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 اضالشاس بدم نات علا نزرع

 3 | الحالمي ةدواجرطظاكع وسام



 نحال
 | تيكرظنحا ىادللا لوسراي نع هللا ىضررتونلاثثالا
 اوعواوعمسا سانلااهبإاي هتبطخُو لاف موبيل كا ؤرضاخلا
 هكاؤتابئمو:تامٌساعنماوعتتناف ةيعواذادأ

 8 اوه تاوكاوقانراو:تاببورطم ءتئا تاوهاماكو

 ؛تأبارعي تاياو.تاتشو هجومت اوماوةايحاو.تاهماو

 .تاذ؛ايسو ٠ادزيل ءاربعل ضرال اكوءا,كامسلاو نإ

 الف نوبعذي سائلا يراىلامم ع+ تاذ صراوم جوبا
 , لومانف كانعاوكرتما ؛امماقف ماقلاباوراءبوعبجرب
 بحاوهانيدهلل ناهاهشاالوريفاثناحالاّناحسقرسفا

 ذايزولالاو همئيح ناحدتلا بنو هيلع نا يذلا كيد نم
 | ات هداصعفرللا> نمل يووتادهف هب نما نل يوطفا

 رو يم ]
 هنجيارفلا نبإ هداوعل او ضير ماو هدادجالاودابثالا نيا هحايا
 لاما رو هدو فرحي و هدسو يب نم نبا ءالدّسلا
 ظ مكب رانال قو :كوافجو هؤلمو يبن, نإ هدلولاو

 : لوطاو هالام ممروب اوءالاوما يزل اووي لا هللا
 هل وام هتفزمو هلك ]كب يزيلاوهسمل ءالأجا كم
 بايزلاا هر ع وريوا>رهتو يدو هريلابمماطعك لف

 ظ ل ْ :دولومالورلاوب سيل :دوبعلاوهزب الك :مدواعلا !
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 |[ ري اصب انل نورتلا نم «نيلوالا نيشاذلاف
 ر داسمايل ىسل ٌبومال هادرزومتيدارامل

 رغاسالا هر اوالا ىذبي 4 اوووف تيار رو

 | ١ سان نيئابلا نمالو ه كاجذاملا عجيمال
 ظ رياصووفلاراصشثيح ه:لاحالفا تنقبا

 داوسربح كل ذ ئمو لضعاوللا نمهيلاطاامرخحا يلاوهسا

 «تبارعاند رس عمزيإعاجلاو نمكمي ناو براقئبا
 . لسا دبيان دحداوساي هل لاو امل هلع دنلا قر بالمخلا

 اطقيلاومإنلا نيب ليل ت اذاناانيب نينمولاريما اي مكنلاف
 | براقئ»داوسايرفإاقورلجسب يبرضف يار فاتاذا
 لوسرثعب دق هن لقعت نكن الفعاو ئلاتم هعساف
 هدلا ئاوعري بلاغ نب يؤل نملسيو ريلعةرلا اصنلا

 لوقياهشناوس ةندابعملاو لجوزع
 اهب اتقاب يسيعلاهدشو 0 ًاهياللن رو نول ثرمي

 ابان اسكن جلا قداصام ٠ كيلوت ةكم ىلا يوت
 ظ اهبانذاك اهامارق سيلف : ٠ مشاعنمةودصلإإل 00

 ظ ةليللا تناعارافاسعان تيم ئلافماناهنعد تلتف

 |يلفالا» هليللا ل ثم فل عفوراجرب درضو قاثا ةييباشلا
 ظ (ننساو 3و



 هرأو ا,سيعلا اهدشسو - اهرابتو نملل ثبحبأ

 اهراذكئلاونمؤمام كيلا ؤتزاملا عوق
 ا هراجاواميباورنيب , مثاث 2 مةوفصلا للا لحاف
 ' ةشالاثلاكيللا تاما راد مجابلا دل تلئامدل تلك

 لوي شما متيلوالازلبللا يلع داملثمعفف لنا
 اهسالحاب سيلا فدشو ه اهسانسكو نعل تبع
 ' اهساؤباح نيلاريخام ه كدلا ون :كملإ يومت
 أسر يلا كينيعب مراو شاه ةوفصلإل العياذ
 لاق "يامر فو نيدلا تين داوش فان تبكرو ترف

 هيملا تاجا نجلا نال صلال برقإووو قميلا
 ةالالصدملا لوسيراذاؤمي هب ناهزلل طسيوريلعهردالم الص
 ند اوسايكلبابجرملاقيئارافءلوجب امداولسو راع
 لوقا ت تأشدافكباجاما نضل كدت براق

 بواوب تولبر اري كيلو ةعجد ]بل دج قاد فاتا
 لاعبي ؤول ىباوسر كات ا ةفكايللظيلوق لابل تالت

 ” ايبلانيباجولا بلعزلا هرفتطسورازا قاس نعت رمشن
 بيم اينومام كاد ماعبمال هدلانا دهسا

 بيل نيكني لا ٠ :ايسوئيلسرملا هداكناو

 باوزل ارش اجاهفن ءايفن اكن او لسرمريخاي كايا انر



 ' باقنواوسن عع كلاوس هءعءانُس هذال موياعيفش كو

 ١ لنماما لاق يلا كيا كيت ايلهف كنم ثيدحازه
 انا نجلا نمهرلا باتكض وعلا عنوالف نارشلا تارق
 ويل لاقي شيرقنم ييفامويانك لوتيرنع هللا ىثررع
 انعيسذا هيلاوبرازجلاووهل لاهعاوجبذرقو عَبْدَ
 محرم ٠ عرذ لاب ايش يزدالو رجلا فوجنماتوص

 ىلإ هللا كاهل لل نا روش ءميصق ناسلب ,جصي عياص

 مب ىف نودموهو هباعُّرسا لوطيامم كا ريغ

 هدلالص ناويإعمالكلا ف نم ئش لا نرشا اين
 انوحولا صعب نم عهسساماماو ,مركو فرشو لسور يلع
 نسيب لاف رثعهللا يمر يردذملا دعس لإ ثيدحدنف
 هفابشنم ةاشل بيذلاه ل ىضعملا قرب جلاب ريكا

 لاقفرس داعب يزل ايقاف ةاشلا نيبو هنيب كارلا لاك
 يناعتهللاهقاس قر نيبو يب لوم هللا قتال
 لاتف سفالامالكب لكني بيد نم بجي ىارلا لات

 بيا للا



 ظ | هاهم هيفدلالوسر يد بجنب كرت

 وكدع نياكوهامو ىمامب ارب نيترح ا نيبولس 7
 ا لسوريا عهدنا صدرلا لوسيل دعو ههايش كارلا قف اسف
 كارلا قرصإسوربلع هريإلصال دف بيذلا هلاقامبهثدحل
 ١ ثميرهلا ىشالل ؟ابسلا مالك هعاسلا طارش ا نمنا
 ١ كارلا انهو رونلاؤ لاَ همالسا نسحو قارلالساو
 ظ فيس اهب نبا درطو موجب طفاش دو هرغسا فرعاال
 ,رمابراقنالفنإ اريسلا لها يدر دم ومسلا قا ةاراسا

 ١ ١ تسب هنعبورضحيوإ سو لع هلا ايلا لوسبر

 ا  اولاقامسلار بخ بدو وهنبب ] حو هعسلا نع بطال
 ] .اهتراغمورالا قراشماوزرضاف شدجيمال كلذ نا
 | مم ةنب ام تجلامسل اربخ نيبو كيب دامو افرظناف

 ظ هما بف نيلابواماشلاب ةنببرم ئيسيعن نجئم
 ظ نم :ليلاغبرُف :لذطب اسوريلع هدا اصوبلااودجوف

 ظ طلاق م هلاوعمتساف ءاريبوهو مصل صيرب اماه
 ظ للا اولوواولس اذامسلاربخ يبو سيب لاح يذلا ذه
 داو تابآلاىلا دال كرن كلؤؤو نير ذم وسوف
 ابا ئعررحا مامالا يورو ريألا نحب نم هارفن كيلاانهرص
 سل ؛يتولا نوعتسي ئملان اهابهنعدرلا يضر سابع



 ب رادح نوعئسنام نوكيفزرشعاهبف ثوريزيف ةركلا
 ظ ثعب الذ كل ذلبفامب يريال وحلا تناكو الطاب دان

 باهشبل ايرالا نوقم ايا مدحا ناعم سوربلعه دلالي

 الاانهامز تو سلب ال د اوكمشف هنم باصاام قري
 اهمال سباب ذافددونجشعف ثدحت علفصمالا
 ١ ثدح انه لاثف عوربخاف :لخيإ بج نيب ل صيلسوريلعا
 ظ لعاو يزمرلا صو ياسا ءاور نيالا ث دحيزلا ئ

 لمان نيون ىمبلاب يثرلا ياانهنااةييالانعيلوتنلا نا
 اهاوددامز لبق دحا دركذب لوإسوريلعهددالصةعس ل ّ
 نع( جون فلولا هئوبنلاسيسات غم أدب فرهظ
 لاق زيلهادلل يف مرمجلاب ييرب نام يرهزلل لاق هنارمم
 يسللدع اقماهسرعقن انكاناويلاعت اوق تيارفا لاقون
 هيلع ددااص ثعب نيحاعرما درشو تطلغلا قنا

 هنعبمإبق جلا ناك ف ةبينقنب اذهل عير جو )سو
 ءثن ىهتارثعبم دعب لغم ةسيزم ا ةرش يف نينول نك
  يلاعتهردارلسرا ةنمس ئيعبرا لسور لعهدلا لص هلبامل
 | هلعدردااييزيعمج ا قلحلا رؤاط ىلا الوسرو ئيلاعلا رم

 مع

 ةراصإ ضف اوهصباتو ناىداو دل او عورياعكرابو )سو
 د ادمودرداتامولعم ددعةكردضفاو :للسإضفاو

 رار



 نيئاعلا بر هدلرماو نير هارلاره دو نيربَألا دبا هارلك
 ريسلال ها نمروهىجلانيبروهشلا قاوسا نبا لاق لوقا

 ليفو ناضمر نم ةرشع عيسسلر املا لسمرب خب 000

 تق بجو ىف ناك يو لوالا يبرر هش نم نامل
 إم سوريلعة دبا اص دنا نعددلاى ذر كلام نب سنا

 لادكتسا دعب لمجييكوانملا لاق نياعيدالا سرا ثعب
يرسس !سارنا؟اًسامل ”نس ئيئالثوربعش ظ

 فاش

 وا ئيعبر خا سار ي!قاضم فذحاعاماوهئاهلوال

 ثيب روهشل اذا دحا هبل قيل يش وناالاؤ ىنعي لع

 لقناملا ٌمحاف نيعبرالا لائكتسادعب ثعب هنراروهجلا

 ف نبعبرالا ناو يناثلا ىمارلا ديراو ناسار نسل

 زعساؤرثعب مزلي يح ةريخالا ةنسلاالا نينسلا عومي

 دارلاوةللعا يْسلا ىنارنا ثيدح ا يجونو نيثالُتو

 قمحِباشاهثعبواى العا لا ةزسسلا نيعبرالا ارب

 امناريلعش عيلاواهالعاوه يذلا جارللاوا اهتياغ ولم



 تلزذاؤريغور محاراخك ا ذ نيعياممو هلوصحدع نولي
 اكبل ةفيفامكضيام اانهوش ةنسس نيعبرنباوهف ةوبنلا ظ

 1 ا,رلعاموهو دل ولارهش ىف ثعبل اناككناا
 ثعبو لوالا عيبرر مش رلو هراروهمجا ئيبروهشلا
 | مشوا فصنو نوعبراشعبلانإحهلفربلعو ناضشف
 ظ نايل بور سك يناير اقف نصنو هر
 ربو نوعيرالاوألعلا ضعب لاقاملا همجي ئانملا لك
 وش ئمواهبو ,نولسريال السرلاثعب ةياضولاكلا
 ىيعبرا ىسار ايالا يد ثعبي لهنا يوريوفاشكلا ؤفلاق
 مالسلاو ءالصل يلع سنع نع لياماماو ىهششاةزلس
 الشم نيثالثوهيرادا ثالث نباوه >وامسلا يلا هثر دزا

 ضع ةوذاّسل اوقوهف كل خبق هدد ىلا يدهن مولعمو
 ريؤبامودبل زرت يوسيتعب و مفستلا
 ظ وثو هفراسا هزاراعل رذ :يىصلاثيداحلل اوهظعب لوق

 ع سس +

1 

 وجم صسصع لا

 نممام ثيدحاماو ئدبب ىسلاببرالا قحو نيعبرالا

 ٌةالسل ارباع يسلعنال عوض مومفنيعيرالا عب يالا ين

 :ريسنيث الثو ثالث ئباوهوامسلا ىلا عفرو تر زالسلاو

 لرياممورهضعب لوف هقفاوبو هنن لذلموهو ين ضل
 0000000 ا ظ ظ

0 



 الكي ةصق وبدل ارش نسيب نيعبدالا غولب نالع
 مكحلا انيتاويلاعن لوقف كلا نار طءانب مالسلاوٌةالصلا
 ناكزبق ثلذب ليق امك لروتلاوهفو ةركملاال ةوبنلا ايبص
 كاب هلاثاميدايزوجلانبا عيونو ثالثو ا نيتتسنبا

  فاؤلا لوقو ثيرحلا ضو يلع ديال د ثدذ

 نيعمجاقاخلا ةذاكيل لاوسرو نيللعلل ةرجرراسرا
 يي فاك قلخلا ىلا تلسبرإو لسور يلع هدا سل انامك
 0يرضلاب نيدلا نم مولعماز هوا عامجا ئيلتشلاةفاكيلا
 لالجلا لاق بوقتميلعاماعة كاملا اذكو ةركئمرتكرف
 باتكيف هرج ةريالدلا هلاسرايالوتلا انهو لبوسلا
 ظ نادانوىكبسلا نيدلاقتررتلا ليته جر دقو ىمياصالا
 ظ مايقىلا مدأ نر نم ةباسلامهالاوايبالا هيجل امير

 هيجملا لسرمهنا دارو يزرابلااضيا درو :عاسلا

 | يلا لسرمهناكلذراعري ز او تادامجلاو تاناوبحلا
 : للا يلا لسريرل هز اىلا هجسهذولاق ةسشن

 عمج جرش فيلا لالجلاو يفعل فام اوهنم
 زل اكحو بيرقنلا حرش ير يلع تديثمو هماوج ا
 | عارجالاهيفامهيريسفت يف ئسنلا ناهربلاهيزارلا

 من لقي نموىلباعت ءاوقلوالا ةلدا ءلمجنمو ىفتنا |



 ووفرت تالقا
 ”00 ييسر ساومما
 ايي هل انم عامجالا يدعدو اولاقوهيلاه لاسر كدذب تبنف
 ا ردت لول للف العت بان "وعسل يعي مف
 رتعذ نسا اهوملز نا ريوبش لاق غرشلا نمإفا ءارصن
 ميشلا كاذذا العلا سأر ,ودرلماكلاب ثرر لارادب سلجيدل

 نوعيسبل ىدانلاو ىلإ ارصنلا هر لاقفمالسلا دبغانلا يدار اارع
 20 نيل دلل هرفي قناة

 ١ يسع مو ىلع مناونياسنَنا دق يا صنلا لاق فربلع
 254 هبا مزليفلسوريل هدا سوة اننلتخاو
 راهنلا لوا نماتكاس بدلا ارعشلا قرطاذ لسفا يسبع

 | نيون تيساوسام عراؤممكل
 نم تاي وسربارشبمو لي ارساىنبل لام يسيعلاةو
 نينو لتامر عننا كازليفدحا هسا يدعب

 :لساوطساو نا ملل الع جلا ماق ومدرس يذل ادمح ظ
 مرض السب 0

 بيجاوهررالوسرادمن ارثدامراغذا مالسلاريلعيسل
 00 دفا

 مذا هنا هبريشاو اجا مموهب ًاجاسوإ ا
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 تم سة اخ مالسلاو ةالصلا ميلعو يلع ؛ًيبنالا
 نباوهو وبلا لسوريلع هيدا صريلع تان لاق هن ا يبعُشلا

 رلعي ناوف ئبرس ثالث ليفارسا بوبس مف ةس نيعبرا

 نال تضمارلفرناسل ايان يلع/زنبولو ئشلاو نكلا
 نيرشع هناسبلع ن رولا ياحإزذف سرر بجي وبنب نرق نيس
 مسيورلع هربارص هب يدباملوا دييغو يراغإا يورو سس
 م تاجا بؤر ييربال ناك ةقداصلاؤرلاوجولا نم
 راتحتول ةتغب انوا كلل نالاهبيدتساو مصلا قلف |
 مينا ريفر عنيف رحت أي ناكو هيركسلا اوف

 هاجم اقح او ان ىتحايلثل دوزتيدةبجبذحلاوجيرسأ
 كاقبانااماَءاْها هلل اّتفرحراهيوشو مالسلا,يلعبربج
 الوارتي الايما ناكهنالااستما هلاق يراقب تسل يا

 لاقامادل لاو رلسراوغر وجل نمؤلب تحرم غف بتكب
 مشن غد مح اؤنلاب يا هقولاب ار امحارلاقيراقبان ام
 اماهفتسإلاف كرات انااملاو لقاهللاقو كر زكرلسرا

 هاير قال اقر كل ذكرلسيراورطفف غفر يذلا ضيا
 طعأنلا دززموبدركت طفلا ركسو زعبولامةلب قح كبد
 فيلو نيإبتلا نمرتكلل او ةيرشبلا نيبال كلل زله
 قلساملقنىلاهشنيدرمالاالهؤداهتجالاوةرشلاة لا

 أ
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 أ لانو :يذخياعزخد قحو داون ىبربإهب هجرت لاق“:

 | يلام ةجيذذايلاقف عهرلاددص بهذ قح ئاوزف ولن
 ايامهينال شيال عتيشحد فلاتر بخل هربخاد
 ا يلعررقاالن ا تيشخو الير بج أجلا ناب يرورصلا

 ١ رش هناذةربالو وق لتقيناواًرلاس ولاا معا لمح
 ١ لمعتل كئااربا هدا كر رخال هدداوفربصا كك هل تلاثك
 ١ ئيعتو ئييغلا يرقتو لكلا ميو ثيدحلاقدصنو ميرلا
 ١ تاكو قواه يل هب ترلاطداوق قح ا بي اونياع

 00-6 7 9 5 ١

 | ليوبالا فرو برعلا نرصنت نمد وهد يدق اري ائبش
 || ىلص ةربخا) كبح ئبانم هممسا :بجيذخي ! هل تلاتف

 || لرش ا يذلا ىبومانلا انه هل لاف يارام )سور يلعهدا

 ا مد عنلاذو جرو لاف موق كجريذ كتر صنف |
 أ رثفوؤوتنازقرو بنسي /وضارز مارصن كرصنا |كموي تردي ناو يدوعالا هب تيجام طترحي تاب
 . | ةباع ذرركتو )سوريلع دلال نزحوتاح يرو يحولا
  االوتيولبربج هل ز ربو سشن يدويا لاجل قصاوشس سر
 | رمعرهشاجشلذل نكسيفاحدردالوسر كن ادوماي
 | يزمو لسور لعددلا ابي نجوو يذلا ءدرلا باهذةرتفلا

 3ك 0

100 



 يجولا ةرثف ةدمتناكو دوعلا فايتسال لا هيييمتأ|
 ليربج, لع رن غانصنونيتنس] يقونينس ثالث
 0و عسا ظ
 يهف كبروسابأر قااماو ولا ةزيفدعي لعل زنامأ
 ايياقلطم ناموا ناب لوثلاواقلطم لئامزو ا
 هتونناكرذنم ملف يدوم لاق امكزضإبر شرما
 عرصامكهنلاسرا ةمدقتمتناكإسو يلعمدلالصا
 بحاص)لوفرمي كلديع ويلا لاق دربعو وركوبا هب ا

 هلبالصةنارئالابلعلازها دنع جملا لوصالا عماجأ|
 ىهتنا دنس نيعبراوثالث ىارولعث عب د سور يلع

 ملاسررترلااهيااي غو هتوي: كبروساب .ًارقافناكو ظ

 راطالاصمقاامشاو عيرشتلاو ةراشبلاو ةراذنلاب ظ
 ارسم تعب لسور يلع هلل الضهر عم وسلا نهي

 . | ١ لالالا قلعت مالسالا لواناكئلذ نالاصيا |
 كلانلسرااناىلاعت هللا لزن اسال قمتم ظ

 كريد ىق ىمانلا لخدال وشسارب زبور شبموارواش ٠

 ظ اميلاجلاعت هلوقلزنواجاوفاهنلا ١
 لدانيدمالسالا تضر د تمعن يلعتمما ف

 "اسما ]سعي مامن الاولامكالا ثيل |



 ..[ لضفاوهمانيبز هللا قلجريغياعو ءارختاو لوا ةلئرملاو
 أ وهل نيعباتلاو ٠ هتبا ومو ءدلالعو ملسشلا عاد ةالصلا
 دري قلحددعلبقلاةءاسومةئاسلا مايقيلا اسحاب

 ١ ةييزجلاوءنيلسيرلائمالسو همالعلا ثناادساماقدب | ٠
 ا تيتا

 .انطاشم بلاغ ةداعهب ترجامب همانلا نه مكوازف
 نا صحاودنمبهروركل ياو ععيمعمانعمجو «ىلاعتدللا معد
 5 '”انلوميورا”ةنلاورجلاه دلو اوشو هيهسنر دمحرنع

 || يتب روش نع اهلجا«ةليدع قرطئم هللا همس قلؤلا

 (.٠ ل انالوم ويه شلاولاعلانيبككثرححلا«مالسالا
 : لع رللعو مالسالا غشا: عيش نو ئلبنحلا بهاجملا ف

 ١ ييسلبادلاتئلاربع يشل موحرمل ان الوم هدلاب فراعلا
 || يبثلا اعلامالسالا خيش نحو ,هجور هردا رقى نح ا

 ظ تييدلا سمس جيشا موجرلل انالوم ءريرضلا ثرحم او
 .قتمالسالا خي نع نوروكذلا ةثالئلاو«لماكلاررع
 ٍنيرلاىدمش مالسالا جيش نمو ينحل قبلا ربعنيدلا
 ْ الج شل هرزسسلا_.عللانعو «قشمد ثرح ئاربلاررع
 "|| نار نيرلا باوش همالعلانعهجئاقبلا ٍفاعرعلا
 أ ردا عير قيرشلارلولل اذه قلؤ موجب لعبا «رمص



 غطناملاببخالاقءيراصنالا ل كر ملسالفش ..[[ ازربخا هللا ةمدلا3 :ةدلاةمج 2 أ 5
 | نيرا

 نبا نامل نيولا ني زجيشسانربخا لاق ع يلاريننب دعا

 للف ا انربخ ا لاق قش شمرلارخ لولا هدلاربعئبا دواد 0
 ئيشمرلاوغ هيدارغبلا بج نبادحانبانجرازبع| ظ
 ظ يلع نسملاوبا نيازي امالانربخالاق عل نما 1

 فورعل بنل يسرؤلارحاولا دبعئبا دمحا ئبلا
 قرر يوزع اعدم | ١ ظ

 هيوغبلا دوعسمن با نيلسحلارميوبا ظفاحلاانربخا لاق

 نبال اديعسوبانربخا لاق ةنسلا يحب بتل نلا ظ
 لاق هينلعتلا قامساوب انأبنا لاق ؛ييرشلا هاربا ش
 أاثن .ضعج نبارمخ انأبنا لاق هي روف نبا ٍيربخا :
 انئرحلا هيواهش بايه اانثدحلاق «نارمح ئ

 "تبان نس هيكوانثدحلاق ؛يسئانطلا نبادحصنب الع :
 ىنهول ارم ئع ةرانبلا ئبا غيصالا نع يفصل نبا 0

 3 تالق ف ياولعملا مراح بلاطيفانبالع 1
 اي والا لايعلابلتكينابسحا 72
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 ١ لاو لاحنسحا ولع تنمو دركورق فيمتو هللا
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 يفكيلا جانلاربقفلااهبت 4 دي يلع
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